نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید موسی ابوالحسنی
تاریخ تولد84/7/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :گلستان سعدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شههدی موسههی ابوالحسه ی در تهارخ  8333/3/81در خههانواده ای مههبي ی در روسهتای صههحرا رود شهرسههتان فسهها تولهد خافه  .شهههید ابوالحسه ی در سههن  6سههال ی بههه
دبستان روستای صحرارود رف و دوره ابتدائی و راي مائی را در يمهان روسهتا گبرانهد  .بعهد از آن بهرای تهامین مخهار خهانواده بهه ناچهار تهر تحصهی نمهود و بها تمهام
وجود و در راستای خاری رساندن به پدر در تامین معها
که جهاد در راه خدا داش پیام امهامش را ل یه
المهههدی درآمههد و پ ه

خهانواده بهه کهار و تهش

يمه گماشه  .شههید ابوالحسه ی يجهده سهاله بهود کهه بهه خهارر اشهتیا فراوانهی

گفه و در بیسه و يشهتم شههرخورماه سها  8368از رهر سهااه رايهی ج ههه يهای ج ه

شهد و بهه عضهوخ تیه

از چ ههدخن مههاه خههدم در ج هههه در روز او مردادمههاه سهها  8361در م طقههه پیرانشهههر بههر اثههر اصههاب تههرکش بههه سههر و سههی ه ا

بههه درجههه

شهادت نائ آمد  .شهید در زمان شهادت  ،نوزده سهاله بهود  .پیکهر پها و مطههر اخهن شههید عزخهز رهی مراسهم بها شهکويی تشهیی و در گلهزار شههدای صهحرا رود بهه
خا سارده شد  .خصوصیات اخشقی  :شهید موسی فردی فعا و با وفها بهه انقهش و اسهشم عزخهز و علهی الخصهو
راضی نمی شدبا ل ها

سهخ ان امهام بهود او شخصهی بهود کهه يهی گهاه

سهااه و بسهیج بهه کوچهه و خیابهان بهرود تها جله توجهه ک هد  .او در عملیهات والفجهر بسهیار خهدمات شهاخانی انجهام داده اسه  .روحهش شهاد و

رايش مستدام باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
" من الموم ی رجا صدقواما عايدوا اهلل علیهه و مهن قضهی نح هه و مه هم مهن خ تظهر و مها بهدولو ت هدخش " وصهیت امه بهرادر شههید موسهی ابوالحسه ی ؛ رحمه واسهعه
خداوند به آن پدران و مادرانی کهه شهیعیان ن هرد در میهدان کهارزار و مجايهدان بها نفه

در شه های نهورانی را در دامهان پاکشهان تربیه نمودنهد .امهام خمی هی بها درود و

سشم به مهدی صاح الزمان عج اهلل اخن خ انهه م جهی عهالم بشهرخ و بها سهشم و درود بهه نائه بهر حقهش خمی هی به شهکن و بها سهشم بهه امه شههید پهرور و
قهرمان اخران من به ع وان خ

خدمت زار شهما کهه در راه خهدمت زاری بهه اسهشم شههید شهدم اگهر توانسهتم اخهن فتحهی بهزر از خداونهد متعها ب یهرم و تهوفیقی پیهدا

ک م برای شما پیامی دارم او شرع ک م کهه از خه
نمودم من به خارر اخن در اخن ج

موضهوع مهن يهم کهه روی اخهن موضهوع سهوء اسهتفاده نشهود و مهن بهه خهارر اخهن در اخهن جههاد مقهد

شهرک

ج یهدم مهن بهه خهارر اخهن بهرای انقهش جهان فشهانی کهردم کهه امهام را ت هها ن باشهته باشهم و سههمی در اخهن انقهش داشهته

باشم و پیش خداوند متعا سرافراز باشم و به جم شهدا پیوسته باشهم و مهن در مقابه از شهما مله شههید داده عاجزانهه مهی خهوايم کهه بهه رسهال شههدا گهو

فهرا

ديید به آنها عم نمائید چون که آنها بیاد خهدا بودنهد باخهد بهه دنیها آن بیهاد انسهانی و مسهوولی پهبخرفتن بهود  ...آری مله اخهران آری اسهم محمهد صهلی اهلل علیهها
شهدا رفت د و مسوولی ب

بزرگی به دو

ما گباشت د که اگهر بخهوايیم از زخهر مسهوولی شهانه خهالی ک هیم مسهوولیم و ته

ته

مها باخهد جواب هو باشهیم مهن از شهما

عاجزانه می خوايم که ن بارخد ع اصری که دس اندر کارنهد و مهی خواي هد بهه اخهن انقهش ضهربه بزنهد و انقهش نهابود و خهون شههدا پاخمها ک هد کهاری  ،خهش از
اسشم انجام ندي د کهن نتیجه آن ضرر به انقش اسشمی می باشد امر ام ای امه شههید پهرور سهجده شهکر بهه جها آورخهد کهه خداونهد بهرای تهروخج دخهن خهود شهما
را انتخا نمود و شما يم يمان رور که شهدای اسهشم را خهاری کهردن و بهه خهوبی وظیفهه شهان شه اخت د و انجهام دادنهد مان هد آنهها و در راه آنهها قهدم بردارخهد کهه ان
شاء اهلل پیروزی نزدخ

می باشد فقط در خطر ري ر باشید به حرفهای اخهن پیرجمهاران گهو

فهرا ديیهد و عمه ک یهد چهرا کهه اخهن کهار آمرخکها و نهواکرانش خهورد مهی

ک د و دس از تفرقهه و نفها بردارخهد  " .و اعصهموا بح ه اهلل ؟؟ و ال تفرقهوا يم هی يهم متحهد برعلیهه خصهم زبهون بج یهد و از گهروه گرائهی و حهز گرائهی دسه
بردارخد و فقط خداوند س حان را شکر ک ید آخر من به شما ام شهید داده مهی گهوخم کهه شههیدان بهر مها حه دارنهد په

امهام را ت هها ن بارخهد اسهشم را خهاری ک یهد .

مستجا باد دعای کسانی که زخر ل مهی گوخ هد  .خهداخا  ،خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی  ،ک هار مههدی خمی هی را ن ههدار  .والسهشم علهیکم و رحمه اهلل و برکاتهه
.

خاررات:
موجود نیس
8683361KAKA668-668.jpg
8683361KAKA668-668.jpg, 8683361MKAA668-668.jpg, 8683361KASA661-668.jpg, 8683361MKAA668-661.jpg, 8683361KASA668668.jpg, 8683361KASA668-661.jpg, 8683361KASA668-663.jpg, 8683361KASA668-663.jpg
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان;,hv :

شهید اکبر رنجبر
تاریخ تولد1681/6/6 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :ک
زندگی نامه:
سا 8331بودوروستای کوش

بید و روز سوم خهرداد ان روز کهودکی بهه جههان گشهود مهادر نهام اورا اک هر نههاد تها دارای روحهی بهزر شهود و بتوانهد ال هوی خهودرا

علی اک ر ع قرارديد اخشان در کاريای خانه به مهادر کمه

میکهرد و در کشهاورزی خهاور پهدر بهود در7سهال ی بهه م ظهور کسه علهم و دانهش و معرفه وارد مدرسهه ی

روستاخیش شد 86سا بیشتر نداشه کهه تجهاوز دشهمن بعثهی بهه کشهور

را نتوانسه تحمه ک هد در

و مشه و کشهاورزی راريها کهرده و رايهی ج ههه شهد په

از6ماه ن رد با دشمن بعثی سرانجام درتارخ  8361/86/81در عملیات کربشی  1عاشقانه پر کشید وبه دخدار خار شتاف
وصی نامه:
يد من از ج هه فقط برای رضای خدا بوده و يی قصدو نی دخ ری نداشتم
خاررات:
خکی از دوستانش نق میکرد که رفتیم تااورا از رفتن به ج هه م صهر ک هیم بهه او گفتهیم مهادرت از دنیها رفتهه اسه و او بها ل خ هدی بهه مها گفه خه
را با صديا نفر چون پدرومادر معامله نمی نماخم

لحظهه ی امهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستانf,hkhj :

شهید عبدالرضا غالمپور
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/6/6 :

نام مدرسه :اصفهان
زندگی نامه:
خکم بهمن 8333در شهر سورخان از توابه شهرسهتان بوانهات بهه دنیاآمدپهدر

ع دالههدر کارخانهه ذو آيهن اصهفهان کهار مهی کردومهادر

شههربانو نهام داشه دانهش

آمههوز دوم متوسههطه بههود از سههوی بس هیج درج هههه حضههورخاف سههوم خههرداد 8368در خرمشهههر براثههر اصههاب تههرکش خماههاره بههه کمههر شهههید شههد پیکههر وی درگلسههتان
شهدای رضوان اصفهان بهخا ساردند
وصی نامه:
مسجد راس ر خود قرار داده ودرراه خدا از جان وما گبشته درخغ ن ماخید
خاررات:
ش ق

از اعزام به ج هه بهه مهادرم گفت ددوسه دارم کهه خهودت ل اسههاخم را آمهاده ک هی ودرسها ب بارخهدتا بهدانم کهه راضهی يسهتیدونمی خواسه بهدون رضهاخ

مادر به ج هه برود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :اباده

شهید غالمرضا امینی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1633/7/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ارژن
نام شهرستان :ارژن

شهید شریف ماهوری گشتاسب
تاریخ تولد1685/4/6 :
تاریخ شهادت1636/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری-حیات
زندگی نامه:
ندارد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
113C311.docx, 8.docx, 661.docx, 661.docx
81.docx
1867666636

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید علی عالی نژاد
تاریخ تولد83/3/7 :
تاریخ شهادت35/11/16 :

نام مدرسه:
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز علی عالی نژاد
«اِنا هللْ وَ اِنْااِلیهِ راجِعونْ» ما از خداخیم و به سوی او باز گش می ک یم.
به نام خداوند بخش دهی مهربان که در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مؤمن رحم می ک د.
خدای را شکر که ما را در ل ا

يستی نهاد و ما را يداخ کرد.

ال ته با شرم دگی اخن وصی را می نوخسم و اخن وصی مههم نیسه بلکهه نامهه ی عمه ماسه کههه در روز جهزا تکههلی مها را معهین مهی کهه د و امیههدوارم ب ههده ی
مخلص در درگهاه خداوند باشم و خو از امتحان درآخم .مهن خیلهی کهوچکتر از آنهم کهه بتهوانم پیهامی داشهته باشهم ،امها بهرای خهادآوری مهی گهوخم کهه شهما را بهه خهدا
دس از امام برندارخد و ش و روز برای امام و مجروحین و رزم دگان دعا ک ید؛ و يمین رور که امام می گوخد :ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
از ام حز اهلل می خوايم که ج هه يها و نمازيهای جمعهه و دعهای توسه و کمیه را تهر نک یهد کهه ت هها راه پیهروزی يمهین اسه و دخ هر از پهدر و مهادر بزرگهوار،
حش بودی ب یرخد و يمچ ین از دوستان.
خداحافظ يمهی دنیا .دخ ر عرضی ندارم.
والسشم

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد رضا اردالن
تاریخ تولد87/5/18 :
تاریخ شهادت35/1/15 :

نام مدرسه :اصطهباناتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّد رضا اردالن

به نام خالقی که زندگی و مرگم به دس او و بخش دهی گ ايانم اوس .به نام او که خون بهای شهیدان اس .
با درود به ري ر ک یر انقش و پیر جماران خمی ی ب شکن و با سشم و درود به رزم دگان عزخز ج ههيای ح علیه بار .
پروردگارا تورا شکرمی ک م که سا يای عمرم را تها فهرا رسهیدن خهوم اللّهه قهرار دادی .يمهان خهوم اللههی کهه در يزاروسیصهد سها پهیش حسهین(ع) در میهدان شههادت
ندای «يَ ْ مِنْ ناصِهر خَ صُهرنْی» را سهرداده و مها اخ ه

مهی گوخیههم ل یه

پیروان در کهربشيای خونین و گرم اخران ندای فرزنهدت خمی هی را ل یه

خاحسهین(ع) ،اگهر در آن بیابهان گههرم و خهونین ن هودخههم تها تهو را خهاری کهه یم اخ ه
مهی گهوخیم و بهه نهدای غرخ یه ل یه

مها

مهی گهوخیم و حها کهه بهرای چ هدمین بهار و بها خهاد

خدا به ج هه می روم ،برای انتقام گرفتن نمی روم بلکهه بهرای احیهای دخهن خهدا و بهرای صهدور انقهش بهه سرتاسهر جههان مهی روم و يهر تیهری کهه بهه سهوی دشهمن
پرتا می ک م برای رضای خداس نه از روی خشم و کی ه.
ای عزخزان بدانید که من اخن راه را آگايانه انتخا کهردم ،ای مهادر عزخهزم مها يمهه امهانتی از خهدا در دسه شهما يسهتیم کهه خداونهد يهر وقه بخوايهد اخهن امانه را
باز پ

می گیرد ،ما که روزی باخد اخهن دارفهانی را وداع ب هوخیم په

چهرا مرگمهان در راه خهدا ن اشهد و در اخهن راه رفهتن چهه ال هوخی بهتهر از سیدالشههدا(ع) مهی توانهد

باشد؟
مادرجان ،شما را به ح فارمه زيرا( ) قسم می ديم که از گ ايان من درگبری و ب خشی و مرا حش ک ی.

وصیتم به دوستان اخ س که امام را ت ها ن بارخد يمیشه دعها بهرای رهو عمهر امهام و فهر مهوال صهاح الزمهان(عهج) بک یهد .يمیشهه پیهرو خهط امهام و والخه فقیهه
باشید از پدرم می خوايم که مرا ب خشد و حش ک د چون براخم زحم بسیار کشیده اس .
از خوايران و برادرانم می خوايم که اگر بدی از من دخدهاند مرا ب خش د و مرا حش ک د.
شعار«خداخا ،خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار» که شعار حز اهلل اس خادتان نرود.
محمّدرضا اردالن

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد جواد رعنا
تاریخ تولد88/6/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :اصطهباناتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّدجواد رع ا

اوالً که می خوايم چ د قطعه نوحه ب وخسم:
مهن اگر پادشهاه خا گداخم
عهاشقم عاش کربشخم
در جوانی به پیری رسهیدم
عهاق ه کربش را ندخدم
من زمهرحسهین توشه دارم
میه آن ق ر شش گوشه دارم
بهار الههها نکهن نا امههیدم
در پ اه حهسی م ،حهسی م

انسان خ

روز به دنیا می آخد و روزی يم از دنیا مهی رود و ت هها کهردار و اعمهالش بهر جهای خوايهد مانهد ،په

مهر سرنوشه ابهدی مها مهی باشهد و چهه بهتهر

انسان در راه مکت و يدفش کشته شود.
مادر عزخزم :از مر من ن ران ن اشید ،زخرا نهزد خهدای متعها زنهده يسهتم و روزی مهی گیهرم ،فقهط جسهم مهن از میهان شهما رفتهه اسه ؛ از مهرگم ناراحه ن اشهید و
براخم سیاه ناوشید .مادر عزخز می دانم که از مر من ن ران خهوايی شهد امها اخهن را بهدان کسهانی کهه در راه خهدا کشهته مهی شهوند زنهده يسهت د و نهزد خهدا بههره م هد
می شوند ،امیدوارم خدا مرا از يمان ب دگان شهید

قرار ديد.

من به خارر خدا در راه رضای او به خارر ن هداری شر و آبروی میهن اسهشمی خهود ،پها بهه ج ههه گههباشتم و قههل م پهر از مههر شهما اسه  ،بها تمهامی وجهودم يمهه
شما را دوس دارم ،اما وظیفهی مشک تری به عهدهی من اس .
راه من راه دخ ری اس ؛ رايی کهه در آن پا نههادم بهزر و دشههوار اسه راه مهردان بهزر اسه  ،و باخهد مردانهه قهدم برداشه  ،په

اگهر بهه خهارر عقیهده ام جهانم از

دس رف ناراح و غم ین ن اشید ،من به مهمانی خدا می روم و من به خارر خدا و برای رضای او پا به ج هه گباشتم ،فرماندهی من امام زمان(عج) اس .
من در زخر پرچم توحید خون خود را ايدا می ک م ،پ

گرخه کهردن در اخهن چ هین مرگهی بیههوده اسه مهر در راه خهدا عهین شههادت اسه ؛ امهروز يمهه اخهن چ هین

مرگی را آرزو دارند.
در خاتمهه از تمههام افهراد خهانواده ام و کههلیه ی آن يها کهه قله م مملهو از مههر و مح ّه خکاخه

آن ياسه خهداحافظی مهی که م و از خداونهد پیهروی از خهدا ،دسهتورات

رياخیبخش قرآن کرخم و پاخداری از انقش که حاص خونيای يزاران نو گ نو شکفتهی اخن خل محروم اس مسول می نماخم.
خدان هدار يم ی شما
محمّد جواد رع ا

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید عبدالرضا اکبرپور
تاریخ تولد85/3/6 :
تاریخ شهادت31/5/8 :

نام مدرسه :اقلیدس
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز ع د الرضا اک ر پور

چه گوارا و خو و چهه شهیرخن اسه شهرب شههادت ،شههادتی کهه در راه م هارزه ی حه بهر باره و بهه فرمهان خهدا و رسهو و قهرآن و بهه فرمهان امهام امه زعهیم
عالیقدر خمی ی ب شکن باشد .وصی می که م کهه ن هران و ناراحه ري رمهان امهام باشهید و اگهر مسهلمان يسهتید واقعهاً ذره ای بهه مها دنیها د ن دخهد زخهرا اگهر کهه
يرچه بیشتر ما و زر داشهته باشهید آتهش دوزخ شهما زخهادتر اسه  ،په

بها مها و جهان خهود دنیها و آخهرت را بهرای خهود خرخهداری ک یهد يمهان رهور کهه پیهام ران و

امامان و يمهی مسلمانان انجام می دي د.
برادران و خوايران ،شما را بهه خهدا سهوگ د گفتاريهای امهام را تحلیه ک یهد و روی آن يها عمه ک یهد ،وحهدت را حفهظ ک یهد زخهرا يهی صهح ه ای دردنها تهر از اخهن
نمی تواند باشد که دشم هان در خ

ص بر علیهه جهمهوری اسهشمی بشهورند ولهی مها پراک هده باشهیم ،په

ير کاری می ک ید برای رضای خدا باشد و امیدوارم که با شههید شهدن مهن بهیش از پهیش بهه خههدا نزدخه

چهه بهتهر کهه مسهلمان و بهرادر باشهیم و شهما مهادر ،بهرادر،
تهر شوخههد و بهه دستههورات اسههشم توجّهه فرماخیهد .از مله

رزم دهی بزر خوايانم که فقط اهلل و راه روح اهلل را ادامه دي د.
شهههادت کردسههتان ،آری از کلیهههی بههرادران و دوسههتان مههی خههوايم کههه راه شهههیدان را ادامههه دي ههد و بههه ج هههه برونههد و ج ههههيهها را خههالی ن بارنههد و بسههیج را خههالی
ن بارند و از کلیه ی برادران و شما دوستان می خوايم که در اخهن چ هد مهدت کهه در بسهیج بهودم اگهر از مها بهدی دخدخهد مها را ب خشهید و لهیکن باخهد راه اخهن شههیدان را
ادامه دي د.

و من اهلل التوفی

ع د الرضا اک رپور 61/3/3

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید مرتضی الهی
تاریخ تولد86/5/11 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز مرتضی الهی

با درود وسشم بر امام عصر حضرت حجهه بهن الحسهن العسهکری(عهج) و ناخه بهر حقّهش خمی هی عزخههز و بها درود و سهشم بهر رزم هدگان و سهاايیان اسهشم و بها
درود بر شههدای کربشی خونین حسین تا کربشی اخران و با درود بر مل شهید پرور اخران وصی نامه را شروع می ک م.

«اِناِهللْ وَ اِنْااِلیهِ راجِعونْ» ما يمه از رر خدای خکتا آمدهاخم و بهسوی او بازگش می نماخیم.
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم» پ اه می برم به خدا از شر شهیطان رانهده شهده از بارگهاه خداونهد .شهکر مهی که م خهداخی را کهه مهرا آفرخهد و يهداختم کهرد و بهه مهن
توفی داد تا بتوانم با رفتن به ج هه خدم کوچکی به اسشم و مستضعفان بک م.
امام حسین(ع) با  71تن از خاران با وفهاخش خهود را فهدای اسهشم و قهرآن نمودنهد و بهرای مايها خه

سرمشه زنهدگی شهدند و شههدا يهم راه آنهان را ادامهه دادنهد،

آنيا يم برای ما سر مش شدند و وظیفهی ماس تا راه آنيا را ادامه ديیم« .وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی »......
کسانیکهه در راه خدا کشته می شوند مرده ما دارخد بلکه آنيا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.
برادران عزخز ،من با ش اخ و آگايی کهه داشهتم بهه ج ههه رفهتم و بهرای اخهن کهه از دسهتورات امهام خمی هی و اسهشم اراعه که م توفیه خهافتم تها در ج ههه شهرک
ک م.

از شما ای مل عزخز و انقشبی می خوايم کهه م هادا بهه امهام کمه

نک یهد و او را ت هها ن بارخهد .اراعه از خمی هی اراعه از خداسه از دسهتورات امهام پیهروی ک یهد

و ج هه را خالی ن بارخد که اسشم شکس ناپهبخر اسه و کفهر سهرن ون شهدنی .کسهی کهه بهه ج ههه مهی رود ن اخهد بهرای مشههور شهدن و بهرای اخهن کهه شخصهی او
باال برود شرک ک د باخد برای حفظ اسشم و قهرآن و بهرای زنهده ن هه داشهتن جمههوری اسهشمی ،بهرای شهر و آبهروی نهامو
ک یم يرک

بهرود .ن وخ هد مها نمهی تهوانیم شهرک

ير توانی که دارد تا آخرخن لحظه باخد بج د.

اسشم برای تداوم خود احتیا به خون دارد و درخ اسهشم بها خهون رشهد کهرده اسه و باخهد بها خهونِ اخهن جوانهان آبیهاری شهود تها بتوانهد تهداوم داشهته باشهد .اگهر مها
وصی نامهای می نهوخسیم برای اخن اس که م افقان بهدان د که ما ]تا[ آخهرخن قطهرهی خون خود امام عزخز و اسشم عزخز را ت ها نخوايیم گباش .
اما ]به[ فرموده ی امام ،يمه ی مايا باخد فدای اسهشم بشهوخم .پروردگهارا ،تها از مهن راضهی ن هردی مهرا از بهین م هر و شههادت مههرا در راه خهودت قهرار ده .مهن شههادت
را از جان و قل پهبخراخم و جهز شههادت ]را[ نیک ختهی خهود نمهی دانهم و اسهشم را بهتهر از جهان مهی دانهم .انسهان بههرای رفهتن اسه په

چهرا در راه فهی سه ی اهلل

ن اشد .سعادت افتخاری اس که يمه را نصهی نمهی باشهد ،پروردگهارا ،اگهر زنهده مانهدنم بهرای اسهشم فاخهده دارد زنهده بمهانم تها بتهوانم خهدم کهه م و اگههر مجههروح
شدنم برای اسشم فاخده دارد مجهروح شوم و اگهر کشته شدنم برای اسشم فاخده دارد کشته شوم.
پ

در آخر از يمه ی دوستان و آش اخان حش بهودی مهی رله م و کسهانی کهه حقهی بهر مهن دارنهد مهرا ب خشه د .و نصهیحتی بهه بهرادرانم دارم کهه م هادا از خهط امهام

خار شوند يمیشه بر يوای نفسهانی خودتهان غل هه پیهدا ک یهد و ای خهوايرانم زخ ه وار باشهید و بها حجابتهان بهه اسهشم خهدم ک یهد و ای مهادرم بهر مهن گرخهه مکهن
ممکن اس م اف خوشحا شود و از خداوند براخم رل آمرز

بخواه.
والسشم

مرتضی الهی 8368/7/8

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید غالمرضا بادپر
تاریخ تولد86/3/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز غشمرضا بادپر

ای کسههانی کههه اخمههان آوردهاخههد آخهها يمههین کههه ب وخیههد مهها اخمههان آوردهاخههم بههه حهها خههود گباشههته مههی شههوخد و مههورد امتحههان قههرار نمههیگیرخههد.
(قرآن کرخم)
ق

از ير چیز شکر پروردگار عالمیان کهه لیاقه زنهدگی در ک هار رزم هدگان بهر مصها بها شهیارین درونهی (نفه

قدم گباشتن در عرصه ی ج

امهاره) و برونهی ،صهدام جهانی و کهافر]و[ لیاقه

و جههاد در راه خهدا بهه حقیهر ع اخه کهرد تها بهه وظیفهه ی شهرعی و دخ هی و قرآنهی و میه هی خهود عمه که م .خهداخا ،اخهن از لیاقه و

شاخست ی من نیس از لط و کرم تو اس و صلوات و درود بهی پاخهان بهر پیهام ران خصوصهاً ن هی اکهرم ( ) کهه راه و رو

زنهدگی بها م هارزه را بهه مها آموخه و مها

را از نشستن و سهکوت در برابهر ظالمهان بازداشه  .امیرمؤم هان را سهشم بهاد کهه آموخه بهه مها شههادت و رشهادت را و درود بهر تهو ای حسهین(ع) ،ای آزادمهرد شهجاع،
که راه و رو

زندگی را بر ما ارزانی داشهتی و اخهن جههاد را سرمشه از جهان گبشهت ان قهرار دادی کهه شهنن مهن شهنن کسهی نیسه ]کهه[ از مهر بترسهد و درود بهی

پاخان بر تو ای ب شکن قرن که خوا را از چشهم چمهاق ران گرفتهی و آنهان را از ادامهه ی تجهاوزگری ناامیهد و مهنخو

کهردی و مغفهرت و رحمه خهدا نثهار شهما پهدر

و مادر گرامی و عزخزم ،شما زحم زخاد برای حقیر کشیدخد و ح زخادی برگردن من دارخد .امیدوارم که مرا ب خشید و ير بدی که از من دخدهاخد ب خشید.
پدر و مادر عزخز ،ب ابر خ

وظیفهی شرعی قدم به ج هه گباشهتم و خهدا را شهايد مهی گیهرم کهه يهی يهدفی بهه جهز خهدا و خهدم بهه اسهشم نداشهتم و نهه بهرای رخها

بوده اس و نه چیز دخ ری خدا بههتر می داند .پهدر و مهادر عزخهز ،از وقتهی ظلهم بهوده بهرای م هارزه بها ظلهم بعهد از روحانیه  ،مظلهومین و ر قهه ی سهوم جامعهه بهوده و
يس و خوايد بود .مادر اگر ما به ج هه نروخم آخا سهرماخه داران ،سهاواکی يها و خها م افقهان ج ههه را پهر خواي هد کهرد؟ نهه! واهلل آنهان نخواي هد رفه آن يها در فکهر خهود
و خوا يست د و يی گاه قدم به ج هه نخواي د گباشه و لیاقه اخهن را نخواي هد داشه  .مهادر عزخهز اگهر شههادت نصهی م شهد و عهرو
در حجله ی شکوه در میان يلهله ی شادی مسلس يا و بار

شههادت را بها ل ها

خهوخش

نقه سهربی در برکشهیدم غم ها ن اشهید و آن هاه ب رخهد اتوم یه تهابوتم را کهه بها مشه يهای گهره کهرده

و فرخاد تک یر تشیی ک دگان پیکرم را به گلسهتان شههدا در ک هار يمرزمهان شههیدم مهرا بهه خها خواي هد سهارد .و خهدای را سهاا

و شهکر زخهاد ک یهد کهه بهه آرزوی

دخرخ هام رسیدم .بعد از اخن به شما مادر عزخز می گوخم :
مادرم شین چشم به رايم که مهمان حسی م
مادر نکه ی گرخه براخم ،که زوار حسی م
يمرزمان ،دوستان و خاران پیامی برای شما دارم به امید عم کردن به آن« .انشااهلل»
خاران ن بارخد تف م به روی خا
گرجمله شوخد غرقه به خون و يمه صدچا
غم ها م اشیهد کهه مهمان حسیه م
يمشهرخان عزخز ،م ادا رايی جز راه اسهشم و قهرآن کهه يمهان راه امهام امه اسه بروخهد کهه خهدای نکهرده دچهار عهبا الههی شهوخد .در نمهاز جمعهه ،دعهای کههمی ،
توس و ندبه حتماً شرکه که ید و مخالفان را از ادامه ی توروه ناامیهد و مهنخو

ک یهد دعها بهرای امهام امه و امیهد امهام و امه آخه اهلل م تظهری و دخ هر خهاران امهام

و آقای رفس جانی ،خام ه ای زخهاد ک یهد .سهخن آخهر ج ههه يها را خهالی نک یهد .آخههرخن سهخ ی]سهخن[ بها م افقهان کهورد  ،صهدام جهانی ،آمرخکهای خونخهوار ،شهوروی
حیله گر و اسراخی غاص سوسیالیس :
ما نشستهاخم ،با ندارخم
يرک

شیشه چون بشک د تیزتر شود

از دوستان ،يمساخ ان ،آش اخان اگر بدی از اخن حقیر دخدهاند ،امیدوارم مرا حش ک د .يرک

از اخ جان رل ی دارد از خانه ب یرد.

خهههههههههههداخا ،خهههههههههههداخا تههههههههههها انقهههههههههههش مههههههههههههدی خمی هههههههههههی را ن هههههههههههه دار
والسشم
غشمرضا بادپر8361/1/8

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید حسین باروتی
تاریخ تولد88/11/61 :
تاریخ شهادت36/1/11 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز حسین باروتی

بسم ر المستضهعفین «اِنهاِهللْ وَ اِنْااِلیههِ راجِعهونْ» مَهنْ رَلَ َ ْهی وَجَهدَنی وَ مَهنْ وَجَهدَنْی عَرَفَ هی وَمَهنْ عَرَفَ ْهی احَ َّ هی وَ مَهنْ اَحَ َّ هی عَشَهقَ ی وَ مَهنْ عَشَهقَ ی عَشَهقْتَهْ وَ
مَنْ عَشَقْتهُ قَتَلْتَهُ وَ مَنْ قَتَلْتهُ فَعَلَیَّ دِخَتهُ وَ مَنْ عَلَیَّ دِخَتهُ فَاَناَ دِخَتهُ.
ير ک

مرا بخوايد می خابد و ير ک

شهید می ک م و ير ک

(حدخث قدسی)

مرا خاف دوسهتم مهی دارد و يهر که

را شهید کردم دخه ا

را خودم می ديم و ير ک

دوسهتم داشه عاشهقم مهی شهود و يهر که
دخها

بر من باشد خودم دخها

عاشهقم شهد عاشهقش مهی شهوم و او را

يستم.

به نام خداوندی که گ ايان ما را پوشیده داش و بهه نهام خداونهدی کهه بهتهرخن نعمهاتش را بهه مها ارزانهی داشه و بها درود و سهشم بهر ري هرم و امیهد تمهام مستضهعفان
اخن کرهی خاکی امام خمی ی سخ م را آغاز می ک م.
برادران و خوايران ،وق آزماخش فرا رسیهده اسه وقه آزمهاخش خهدا از تمهام ب هدگان صهالحش و مهن نیهز بهرای امتحهان مهی روم .بهه رايهی گهام نههادهام کهه بهه آن
اعتقاد کام دارم و با قل ی سرشار از اخمان به خهدا و روز رسهتاخیز بهه آن راه مهی روم ،شهاخد از اخهن آزمهاخش بها سهربل دی بیهرون آخهم و شههید شهوم .مطمهون بها

اگهر

شهید شدم در راه اسشم شهید شدم در راه تداوم انقش اسشمی.
وصی می ک م به شهما بهرادرانم و شهما خهوايرانم و بهه شهما يمشههرخانم و بهه شهما يمور هانم؛ يهوای امهام را داشهته باشهید ،يهوای مکت تهان را داشهته باشهید در اخهن
صورت اسشم را بهرای يمیشه خوايیهد داشه و امها در غیههر اخهن صهورت اگهر امهام را فرامهو
پیام رتان و بهه خهداختان .از روحانیه تها آخهرخن نفه
حافظ و ن ه ان مکت تان ،اسشمتان ،قرآنتان و امامتان.

کردخهد و مکته را فرامهو

کردخهد بهه اسهشم خیانه کهرده اخهد و بهه

و تها آخهرخن قطهره ی خونتهان پشهتی انی ک یهد .خهط امهام را حفهظ ک یهد و شهما جوانهان حهافظ و ن ه هان باشهید،

و اما توای مادر در مر من يرگز اش

نرخز ،ناراحه م ها  ،افتخهار کهن کهه خه

سهرباز بهه ج ههه يها فرسهتادی و خه

سهرباز شههید بهه دخ هر سهربازان شههید امهام

زمان(عج) اضافه کرده ای .اگر ج ازه ام به دسهتتان رسهید آن را در ک هار دخ هر شههیدان شههرمان دفهن ک یهد و اگهر جسهدم بهه دسهتتان نرسهید يهی  ،ناراحه ن اشهید چهرا
که داغ دخدهياخی مث شما بسیار بودهاند و خواي د بود ،مادرانی که فرزندانشان در ج ههيا سوخت د و مفقوداالثر شدند.
مادرم ارمی ان داشته با

کهه شههادت تصهادفی نیسه و سهعادتی اسه بهزر  .و امها تهو ای بهرادرم ،در آن ي هام کهه بهه راه مها اعتقهاد خهابی و در آن ي هام کهه راه

مرا پیدا ک ی در آن راه گام می نهی و اگر به آن راه گام نههادی از ج ههه يها سهر در خهوايی آورد .په
بج

و يی يرا

نداشته با

و بدان فرمودهی امام درس اس چرا که گف  :در قامو

خداونهد تمههام شههما را در پ ههاه خههود

شهادت واژهی وحش نیس  .والسشم.

حفههظ نماخههد .ضهم اًبه تمههام يمسه رانم کههه در مسههجد محمههدی يسههت د سهشم برسههانید و از رههر مههن از آنيهها حههش بههودی

بطل ید.
والسشم
حسین باروتی خکش ه 8366/86/11

خاررات:

اگهر بهه راه مهن اعتقهاد داری بهه ج ههه يها بیاخیهد و بهر ضّهد کفهار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید حسن پاکباز
تاریخ تولد64/7/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز حسن (ح ی ) پاک از
آنان که در راه خدا کشته شده اند زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند.
درود بر امام خمی ی ورزم دگان در ج هه يای ج
اخ جان ح ی پاک از که در اخن راه مقد

،درود بر روان پا شهدای گل فون کفن از کربشی حسین(ع)تاکربشی اخران.

قدم برداشته ام ت ها يدفم اهلل بوده ودخ ريی .

برادران وخوايران عزخز،مايمه دربرابر اخهن انقهش بهه خهون صهد يها يهزار شههید مهدخون يسهتیم و باخهد بهاالخره تها يهر وقه کهه شهد،دخن خهود را بهه اخهن انقهش
وشهدا ادا ک یم.برادران عزخز آگاه باشیدکه امهروز دشهم ان اسهشم ومسهلمین يمچهون آمرخکها وشهوروی بهرای از بهین بهردن اخهن انقهش شهکويم د اسهشمی دسه بهه
ير توروه وحیله گری ولو به ضرر خودشان باشد که به ضررشان يم يس ،دس می زن د.
برادران وخوايران گرامی ،تا آخرخن قطره خونتان امام را ت هها ن بارخهدفقط ت هها گهو

بهه فرمهان امهام باشهیدچون اخهن امهام بهود کهه مها را از گمرايهی واز فسهاد وفحشها

وم کرات نجات داد.برادران عزخز از صدقه دادن در راه خدا درخغ ن ماخید وبدانید که يرچه در راه خدا بديید،ده برابر خدا به شما پادا
به امیدپیروزی نهاخی درود بر امام خمی ی.
والسشم
سرباز امام زمان ح ی پاک از8366/81/8

می ديد.

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید احمد دوران
تاریخ تولد81/1/15 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز احمد دوران
به نام خدا
به نام خدای يستی بخش مهربهان و قهادر  ...خهدای خهاری دي هده ی سهتم دخهدگان و دشهمن سهتمکاران ،درود بهر ولهی عصهر امهام زمهان(عهج) و ناخه بهر حقّهش
امام خمی ی و درود بر مل قهرمان و شهیدپرور اخران.
برادران و خوايران ،دخن م ین اسشم تها يهم اک هون کهه مهدت يها و سهالیانی دراز از ظههور

مهی گههبرد در رههو تهارخ دسهتخو

حمهشت و يجهوم دشهم ان قهرار

گرفته ولی با مقاوم جوانان و اخثارگری مسلمانان تاک ون لطمه ای بهه آن وارد نشهده اسه و حها کهه اخهن دخهن سهالم و صهحی بهه دسه مها رسهیده اسه باخهد از آن
پاسداری ک یم و با نثار جان خوخش آن را ن ه دارخم .بدخن خهارر مهن خهودم بهه ج ههه ی رسهاندم کهه اگهر بتهوانم ،دشهم ان ]را[ بکشهم و اگهر کشهته شهدم ،خهونم باعهث
پاخداری اسشم شود.
و اما ملّ اخران ،قرآن کتا يهداخ گهر را فرامهو
امام را گو

نک یهد ،آن را فهرا گیرخهد و بهه دخ هران بیاموزخهد کهه مهن نیهز رايهم را از قهرآن انتخها کهرده ام و يمچ هین سهخ ان

داده و به آن عم ک ید که اخن ري موديای امام بود که ما را نجات داد.

اما خانواده ی محترم از اخن که من به ج هه رفتم ناراحه ن اشهید کهه مهن رايهم را آزادانهه از قهرآن انتخها کهردم و بهه دن هالش رفهتم .اگهر چ انچهه در اخهن راه شههادت
نصی م گش يی اندويی به د نداشته باشید و مان هد سهاخر خهانواده يهای شههدای اخهران خشه ود باشهید کهه شهما نیهز دارای فرزنهدی بودخهد کهه آن را بهه اسهشم تقهدخم
کردخد .از شما می خوايم که به جای گرخه و زاری و ناراح بودن ،برای من از خدا رل آمرز
فرزند شما

ک ید.

احمد دوران

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید حسین ذاکری
تاریخ تولد86/8/17 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز سید حسین ذاکری

به نام خداخی که روح و جان می بخشد و به ما يستی می بخشد.
«يَ ْ مِنْ ناصِر خَ صُهرنْی؟» اخهن نهدای حه رال انهه سهرور شههیدان ،سهید الشهههدا حسهین(ع) اسه کهه از سهرزمین سهوزان کهربش برمهی خیهزد و نهدای آن امهام
بزرگوار حاال در اخران می پیچد و ما به ندای امام حسین(ع) ل ی

گفتیم و به ج ههی ج

ح علیه بار آمدخم.

او باخد بدانید که يد از شهید شدن امام حسین(ع) احیای اسهشم عزخهز و تهداوم اسهشم بهود ،خهدا توفیه ديهد کهه مها يهم يهد امهام حسهین را دن ها ک یههم و
برای اسشم و تداوم انقش شهید شوخم خدا به ما توفی ديد کهه بهه راه امهام حسههین(ع) بهروخم بهرادران و خهوايران مهن از شهما خههوايش مهی کهه م کهه بهرای تهداوم
انقش اسهشمی از يهی کههاری کوتهايی نکهه ید و خهون شههیدان را پاخمها نک یهد ]کهه[ باخهد خهون شههیدان ،رايهی بهرای آزادی قهد

و سهرن ونی ظالمهان اسهتفاده

شود ]باشهد[ و در اخهن راه اولهین چیهزی کهه الزم اسه اتّحهاد و يم سهت ی بهین امه مسهلمان اسه و بعهد خهون شههیدان اسه کهه انقهش اسهشمی را بهه پیهروزی
نهاخی می رساند.
فقط خوايش من اخن اس که اگر من به سعادت شههادت ناخه شهدم يهی ناراحه نشهوخد چهون امهام عزخزمهان خمی هی زنهده اسه کهه ان شهااهلل تها انقهش مههدی
(عج) پاخدار اس ناراحتی نیس  .تا به حا برای انقش اسشمی کاری نکردم شاخد خونم اثری داشته باشد.
اگر من لیاق شهادت داشته باشم و شهید ،شدم از مهادرم خهوايش مهی که م و از تمهام دوسهتان و اقهوام اسهتدعا دارم کهه اصهشً گرخهه نک یهد ،بلکهه جشه ی باها ک یهد و
به جای گرخه بخ دخد و بدخن وسیله ضربهی سختی به م افقین بزنید.

از دوستانم خوايش می ک م يهی وقه سه ريا را ريها نک یهد ،مان هد سه ر مدرسهه ،مسهجد ،ج ههه و امثها اخهن يها را .بهرادران و خهوايران عزخهز قهرآن را فرامهو
نکه ید و به زمین ن بارخد و به مع ی آن توجهه ک یهد .امهام خههمی ی را کهه نهور چشهم يمهه ی ماسه در دعهای توسه  ،دعهای کمیه  ،دعهای ندبهه و دخ هر دعايها ،دعها
ک ید .يی وق اخن شعار را از خادتان نرود .خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
از مادرم خوايش می که م کهه مهرا حهش بک هد ،مهن بهرای او ثمهری نداشهتم و کهاری نکههردم و او در عهو

زحمه مههرا مهی کشهید و از کوچههکی بهزرگم کهرده از

مادرم خوايش می ک م که مرا حش ک د .از بهرادران و خهوايران خهوايش مهی که م کهه مهرا حهش ک هد و از دوسهتانم خهوايش مهی که م کهه مهرا حهش ک هد .مهادر
جان اگر بخوايی روحم را شهاد بک هی نمازيهای قضها و روزه يهای قضها بهراخم ب یهر و دلهم مهی خوايهد اگهر شههادت نصهی م شهد جسهدم را در پیرمهراد دفهن ک هد تها در
جوار دخ ر شهدا و پدرم باشم.
از يمهی برادران و خوايران خوايش می ک م ن بارخد که امام ت ها بماند و امام را دعا ک ید.

سیّد حسین ذاکری

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد رنجبر
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّد رنج ر
«اَحَسِ َ اْل َّا ُ اَنْ خُتْرَکواْ اَنْ خَقولوا آمَ ّا وَ يُمْ لَاْخُفتَ ونَ».
به نام خداوند در يم کوب ده ی دشم ان اسهشم ،اک هون کهه در کشههور اسهشمی مها خهون يهزاران جهوان و پیهر رخختهه شهده و انقهش بهه دسه آمهده اسه و چهون
خون اخن شهیدان عزخز در خطر اسه و ضهد انقهش چهه از داخه و چهه از خهار مهی خواي هد اثهر اخهن خهون را از بهین برنهد ،وظیفهه ی يهر مسهلمان و شهیعه علهی(ع)
حکم می ک د که ما در خانه ن شی یم و به ير نحوی که بتوانیم حتی با رخختن خونمان کمکی به اخن انقش و کشور اسشمیمان بک یم.
من با کما آگايی به اخنکه به چه رايی می روم چه يدفی دارم و برای چه چیز می ج م ،اخن راه را انتخا کرده ام.
ت ها وصی من اخن اس کهه مهردم شههیدپرور اخهران از خهون شههیدان پاسهداری ک هد و از والخه فقیهه کهه پاخهه و ب یهان انقهش اسهشمی بهر آن اسهتوار شهده اسه
پشتی انی ک د.
از پدر و مادر عزخزم تقاضا دارم که اگهر مهن در راه اسهشم و امهام خمی هی شههید شهدم يهی گونهه ناراحه ن اشهید و اگهر مهی خواي هد گرخهه ک هد بهه خهاد علهی اک هر و
حضرت قاسم گرخه ک د و من را حش ک د.
ضم اً از تمام خانواده و اقوام و خوخشان حش بودی می رله م و از خهدا مهی خهوايم کهه آن يها مسهلمانی متعههد باشه د .ضهم اً از تمهام خهانواده و اقهوام خوخشهان حهش
بودی می رل م از خدا می خوايم که آنيا مسلمانی متعهّد باش د.
خداخا به آن قدرت الخزا

کهز آن چههاره ای نیهسه جهز امتهثهها

به حکم حکیم قضا و قدر

ب خشا دراخن ش گ ايان وکردارزش مرا

پیروز باد انقش اسشمی به ري ری امام خمی ی نابود باد م افقین و صدام.
کشتهگشتم من اگر در ج هه ،ای يمس رم،
کا

اخهن پیهام از من ب هر نزد خمیه ی ري رم

بهودی موقه مرگهم بهه بالیهن سرم
گوبه مادرکشته شهد فرزنهدتو با افتخهار
از غمم زاری مکن ای زخ

و السشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمّد رنج ر 68/1/1

خاررات:

اخن روزگار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید ابراهیم ساجدی
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز ابرايیم ساجدی

«خا اَخُهَا الَّبِخنَ امَ وا إِنْ تَ صُرواْ اللَّهَ خَ صُرْکمْ وَ خُثَ ِّ ْ اَقْدامَکمْ».
ای کهسانی کهه اخمهان آورده اخهد ،اگهر خداونهد را خهاری ک یهد ،خهدا يهم شهما را خهاری مهی ک هد و قهدمهاختان را ثابه و اسهتوار مهی گردانهد.

(قهرآن

کرخم)
بارخداخا اخن جان ناقاب من را بابخر ،ای کسی که يستی يمهه ی چیهز بهه دسه توسه ؛ بهار خداونهدا ،حاضهرم يزاريها بهار زنهده و شههید گهردم فقهط در راه] تهو[ ،
من عاش و تو معشو من يستی و يمچون عاشقی به سوی معشو به پرواز درآمدهام .بار پروردگارا ،بابخر اخن امان خیان کار« ،اِناِهللْ وَ اِنْااِلیهِ راجِعونْ»
من اخن راه را انتخا کرده ام که م تظر من ن اشید چون نرفتم که زنده برگهردم ،رفهتم بها کفهر م هارزه که م و بکشهم و اگهر نتوانسهتم ،کشهته شهوم .وصهی مهی که م کهه
يرگز برای من ناراح و گرخان ن اشید چون من به آرزوخی که داشتم رسیدم.
برادران و خوايران :به واهلل قسم ،ما ،در برابر خهون صهديا يهزار شههید و معلهو مسهؤو يسهتیم و مها مهدخون خهون اخهن شههدا يسهتیم و باخهد تها يهر وقه کهه شهده
دخن خود را ادا ک یم .دخ ر نشستن در ک ج خانهه و بهی تفهاوت بهودن گبشه باخهد اماممان،ري رمهان را خهاری ک هیم و بهه نهداخش ل یه
لحظه ی عمر امام .پدر جان و مادر جان؛ ما يمه از خداخیم و به سوی او باز مهی گهردخم .مها يمهه رفت هی يسهتیم و په
يم آخرت در آساخش باشهیم .مهادر جهان ،يمچ هان اسهتوار مان هد کهويی بها
شرم ده شوی و تو ای پدرجهان يمچه ان شیری درّنده ،در میهان بیشهزار با

گهوخیم؛ تمهام عمهرم فهدای خه

چهه بهتهر کهه در چ هین رايهی بهروخم کهه دنیها و

کهه م هادا م هافقین از شههادت فرزنهد تهو سهوء اسهتفاده ک هد و پهیش حضهرت زيهرا( )
که يمچ ان می غرّد که خدای ناکرده دشمن خوشحا شود.

به برادران دخ ی خود توصیه می ک م که شمايا وارث اسلحهی از دس افتادهی من يستید و تا آخرخن قطرهی خون در مقاب دشمن سر به ساز

ن یرخد.

برادر جان ،از مقدار پولی که من دارم در حدود دو يزار تومان آن را برای ساختن مسجد جام بديید و بقیهی آن را يم کمی به مادرم و بقیه را به فقرا بديید.
پدر جان و مادر جان و برادران ،مرا حش ک ید ،مرا ب خشهید ،از خهدا بهراخم درخواسه آمهرز

ک یهد بدانیهد کهه مهن در آنجها بها شهمايا يسهتم؛ بهرادران و خهوايران اگهر

شمايا مسؤولیتی را ق و مهی ک یهد خهو از عههده ی انجهام آن برآخیهد و اگهر نمهی توانیهد ق هو نک یهد .امهروزه جامعهه ی اسهشمی مها انسهان يهای متعهّهد و مهؤمن بهه
انقش را می پبخرد و اخن زمان ،زمانی اس که ن اخد خ

لحظه آرام ب یرخم و دس يا روی دس گباشته و آرام ب شی یم در گوشهای به امید دخ ران.

برادران و خوايران گرامی ،در اخن مدت زندگی کوتاه و زودگبر ،تا مهی توانیهد کارتهان را بهرای رضهای خهدا انجهام ديیهد و بهر نفسههای خهود غل هه ک یهد و بتوانیهد از اخهن
پ ج مرحلهی آزماخش که خداوند در سورهی ال قره ،آخهی  813خا  811فرموده پیروز و موفّ درآخید که خداوند بشارت می ديد صابران را.
برادران و خوايران عزخز ،بر يهوای نفه

غل هه کهردن ت هها ک تهر شههوت نیسه  ،بلکهه ک تهر سهاخر اعضهای بهدن و سهاخر خهوايش يهای نفسهانیِ انسهانی اسه کهه

انسان بتواند از ير لحاظ خوخشتن داری نماخد .دخ ر مزاحمتان نمی شوم .مرا ب خشید و براخم درخواس رحم از خدای ت ار و تعالی ک ید.
والسشم علی من الت الهدی
ابرايیم ساجدی 66/88/11

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محسن ساجدی
تاریخ تولد87/5/1 :
تاریخ شهادت36/11/15 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محسن ساجدی

بار الها ،می بی ی که قل م و روحم يم اک ون که مهی خهوايم وصهی ب وخسهم احسها
می سازد ولی می دانم کهه ناامیهدی گ هايی به

بهزر اسه  ،په

فشهار و سه ی ی مهی ک هد ،خهداخا گ ايهانم مهرا ناامیههد از لطه و رحمته

دلهم شهو لقهای تهو را در خهود مهی پرورانهد و قله م احسها

راحتهی مهی ک هد و روحهم احسها

س ک الی و پرواز دارد ،ي وز در ذين و فکر من ممّلهو از معصهی تهو اسه  ،ای خهدای غفهور و رحهیم ،ي هامی کهه بهه خهاد عهبا آخهرت و دوری نظهر تهو از خهودم مهی
افتم احسا

بی لیاقتی می ک م و ترسان و لرزان می شوم و ي امی کهه بهه خهاد عظمه و کرامه تهومی افهتم احسها

بزرگهی مهی که م .مع هودا ،اوالً کهه زبهانم قهادر

به شکرگزاری انعام قدسیهی تو نیس  .ثانیاً آنقدر برای شکرگزاری در راه تو می سوزم که از من راضی گردی.
خداخا خودت می دانی که از يمه ی اعمالم ،يدفم رضاخ تو اس و در اخن راه آمهده ام تها بها شهههادتم بهه معهرا برسهم ،کههه يهم ،تهو از مهن راضهی باشهی و يهم ،مهن
از تو راضی باشم.
با عر

سشمی گرم و مملوّ از عش و مح ّ به حضرت امام خمی ی ري ر عظیم الشنن جهان اسشم ،وصی نامهی خود را آغاز می ک م:

درود و سشم خدا بر شما ام شهیدپرور و مقاوم و حز اهلل کهه بها وحهدت و خکاهارچ ی خودتهان قله امهام عزخهز را شهاد نمهوده و پهوزه ی م هافقینِ تفرقهه انهداز و کفّهار
داخلی را به خا مبلّ کشاندخد.
من کوچ تر از آنم که بخوايم وصیتی برای شما بک م خا پیامی بهديم ،ت هها بهه شهما مهی گهوخم کهه جههاد اک هر را فرامهو
خداوند قسم خورده که يمهی ب دگان را فرخ ديد م ر مخلصان و موحّدان را.

نک یهد؛ شهیطان ملعهون بهه عهزّت و اقتهدار

وصی دخ ر اخنکه :شما را به خدا ،به وصی يای شهدا عمه ک یهد تها رست ههار شهوخد ،چهون شههدا گفت هد« :ال الهه اال اهلل» و رسهت ار شهدند شهما يهم اقتهدا بهه شههدا
ک ید و بدانید که من يم به برادر شهیدم ابرايیم اقتدا کرده و رايش را ادامه دادم .پیروزی و رست اری در پیروی از راه شهید اس .
پدر و مادر عزخز و گرامی :ت ها وصی مهن بهه شهما اخهن اسه کهه صه ر و پاخهداری و توکّه بهر خهدا کهه نشهانه يهای اخمانسه را فرامهو

نک یهد .مهن شهرم ده از روی

شما يستم که نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم و در زنهدگی کوتهاه مهدت خهود ،فقهط سهربار شهما و مهزاحم بهودم کهه آن يهم تقهدخر الههی بهوده اسه  .از شهما مهی
خههوايم کههه بههرادر کههوچکم را صههحی تربی ه ک یههد از يمههان کههودکی اخههش و مههبي را در ذيههن او وارد ک یههد و او را آش ه ای بههه دسههتورات اسههشمی ب ماخیههد و دخ ههر
اخنکه حشلم ک ید و از يمهی اقوام و خوخشان حش بودی بطل ید و از خداوند رل عفو و مغفرت براخم ب ماخید.
خدم برادر عزخزم يم عر
فري

می ک م که خجال می کشم از شهما کهه نتوانسهتم بهرادر خهوبی بهرای شهما باشهم و حه بهرادری را بهه جها آورم ،خداونهد شهما را در نشهر

اسشمی و خدم به اسشم و مسلمین توفی ديهد؛ کوشهش ک یهد فري ه

اسهشم و فلسهفه ی مهبي را صهحی در اذيهان جامعهه وارد ک یهد کهه اجهر شهما نهزد

خداوند محفوظ اس .
بار دخ ر به شما ام حز اهلل توصهیه مهی که م کهه وحهدت و خکاهارچ ی خهود را حفهظ نماخیهد ،ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه را در جههان ،يهی گهاه خهالی ن ههبارخد
کهه نور پیروز اس  ،قدر علمای اسشم را بدانید و از محضر م ارکشان مستفیض ب ردخد که ره توشهيای بسیار خوبی برای آخرت خوايید داش .
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته،
خداحافظ .پیر کشه س ز (دنیا)،
محسن ساجدی 63/81/1

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید غالمرضا شرفی
تاریخ تولد84/8/5 :
تاریخ شهادت33/11/11 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز غشمرضا شرفی اصطه اناتی

ک من علیها فان و خ قی وجه رب

ذو الجش و االکرام

با سشم و درود به تمامی ان یا معظّهم اسهشم و ائمهه ی رهايرخن ،سهشم اهلل علیهها ،بهه وخهژه خهاتم المرسهلین( ) پاخهان بخهش رسهوالن کهه بها ري موديهای عالیهه ای
که از جان خداوند عزّتم د حکیم درخاف نمودند ما را بهه وادی اخمهان يهداخ فرمودنهد و در نههان مها ملکهات فاضهله را جهاخ زخن صهفات رذخلهه قهرار دادنهد و بها سهشم
به ريرو صدخ آن بزرگواران .امام ام آن انسان الههی کهه بها بیانهات آسهمانی ا
ما در

بهه فرمهان خداونهد متعها امه اسهشمی را از او ذلّه بهه او عهزّت رسهانیدند و بهه

چ ونه زخستن و چ ونه مردن را آموخت د .ای مهربهان خههداوندِ دارای فضه و احسهان ،مها را شهکرگزار اخهن نعمهات بهزر خهودت قهرار بهده و حقیهر بهه نوبهه ی

خود از اخن نعم بزر تو را شکر و ساا

می گوخم.

دوستان و سروران گرامی اخن ب ده ی حقیهر بها اقهرار بهه «اَشههَدُ اَنْ الاِلههَ اِال اهلل وَ اَشْههَدُ اَنَ مُحَمَهداً رَسهو َ اهلل وَ اَشْههَدُ اَنَ عَلیهاً وَلِهیُ اهلل ».بهر خهود واجه دا نسهتم
تا با اخمان به خداوند و ن هی گههرامی ا

بهه دفهاع و حراسه از اسهشم عزخهز و قهرآن کهرخم باهردازم و از اخهن کهه اعتهرا دارم کهه مسهلمانم و يهر مسهلمانی مهی باخسه

مصهدا اخهن آخههی شهرخفه باشهد کهه مهی فرماخهد« :اریعهوا اهلل و اریعهوا الرسهو و اولهی االمهر مه کم» و در غیهر اخهنصهورت در خسهران و زخهان مهی باشهیم و در روز
واحسرتا در دادگاه عد الهی مورد مؤاخبه حضرت احدخ قرار خوايیم گرف .
راستی م ر کسی می تواند ادعای مسلمان بودن نماخد و در اخهن موقه حسّها

کهه سهرزمین يهای مقهدّ

اسهشمی مهورد يجهوم ملحهدان قهرار گرفتهه سهاک ب شهی د و

بی تفاوت باشد و در حالی که مشايده می نماخهد کهه اخهن زمهان ،زمهان اخثهارو فهداکاری اسه چ انچهه در خهود آمهادگی دفهاع از اسهشم را مهی بی هد و حرکه نمهی ک هد

بداند که در زمره ی «مغضو علهیهم» اسه و ت هها خهود را بهه اسهتهزا و تمسهخر گرفتهه اسه و خوايهد دخهد کهه «خهوم ت لهی السهرائر» ،نههان يها و نیّه يهای قل هی او
آشکار خوايد شد.
و اما ای امّ مسلمان :اخن حقیر يمان روری که عر

نمودم اخهن راه مقهدّ

متعهالی را بها بیه ش وسهی و آگهايی کامه انتخها نمهودم و مهی دانهم کهه اخهن راه حه

اس و بر تمامی مسلمین واجه و الزم اسه کهه بها اراعه کامه از ري موديهای ب یهان گهبار جمههوری اسهشمی اخهران خهود را جهه حفهظ اسهشم بها آخهرخن تهوان
مهیا نماخد.
و اما ای خهانواده ی گرامهی ام ،پهدر مهربهان و مهادر عزخهزم ،خهوايران و بهرادران گرامهی مهن نمهی دانهم چ ونهه از آن يمههه زحمه يها و رنهج يها کهه در حقّهم متحمّه
شده اخد ج ران نماخم و می دانم که اگر مدت يهای رهوالنی يهم زنهده باشهم نمهی تهوانم از عههده ی مح ّه يهای شهما بهرآخم ،از خکاخه

شهما مهی خهوايم کهه مهرا عفهو

نماخید و چ انچه خداوند مهربان اراده فرمود تا مرا به دوسهتان شههیدم ملحه فرماخهد يیچ ونهه حهزن و انهدويی شهما را فهرا ن یهرد ،زخهرا م رنهه اخهن اسه کهه دوسهتان
خداوند يمیشه راضی به قضهای الههی يسهت د و از اخهن کهه نتوانسهتم وظیفهه ام را در مقابه شهما عزخهزان مطهاب قهرآن کهرخم انجهام ديهم خیلهی معهبرت مهی خهوايم،
زخرا بیش از اخن توانهاخی نداشهتم و بهر اخهن نهادانی ،مسهؤولی مهمهی کهه در ق ها شهما داشهتم انجهام نهدادم ،از شهما مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید و عفهو نماخیهد و از
دوستان و آش اخان گرامی کهه بهه نحهوی بها حقیهر در ارت ها بهودهانهد مهیخهوايم چ انچهه نتوانسهتهام وظیفههی دوسهتی را در ق ها آنيها انجهام ديهم عاجزانهه معهبرت
می خوايم و از آنان تقاضا دارم که «قربهً الی اهلل» مرا مورد عفهو قهرار دي هد تها بها گ هاه کمتهری در محضهر خداونهد متعها حاضهر شهوم و متقهابشً حقیهر يهم بهه نوبهه ی
خود برای جمی دوستانم از خداوند قادر آرزوی بهروزی و موفّقی و سعادت ير دو جهان خواستارم.
بار پروردگارا ،اسشم و مسلمین را نصهرت ،رزم هدگان اسهشم را سهشم و پیهروزی نههاخی ،امهام امه را عمهری رهوالنی ،بهه معلهولین و مجهروحین عزخهز شهفای کامه ،
به خانوادهيای شهدا ص ر و به اسرا ،خش

و آزاد شدن ير چه سرخ تر از زندانيای کافران بعثی ع اخ بفرما؛ به بزرگوارخ ای ک دهی ير کاری.

خداخا ،خداخا تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
غشمرضا شرفی 66/81/13

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید ابراهیم شمس عزت
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت36/11/15 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز ابرايیم شم

عزت

به نام پاسدار حرمه خهون شههیدان ،بهادرود فهراوان بهر خ انهه م جهی بشهرخ مههدی موعهود(عهج) وسهشم ودرود بهی پاخهان بهر ناخه

بهر حقهش امهام خمی هی ،ودرود

خداوند بر ان یا واوصیا که با سهختی يهاو رنهج يهای فهراوان اسهشم وخهال يسهتی را بهه مها ش اسهاند وتها جهاخی رسهیده کهه مها خهال خهود را دخهدخم وبهه سهوی او پهر
کشیدخم.
اولین مساله ،وحدت بین اقشار مل
نموده وبا وحدت خود وکم

می باشد می خوايم خ وخم ملتی کهه تها بهه حها يهزاران قربهانی را فهدای اسهشم ومسهلمین کهرده وتها بهه حها امهام امه را خهاری

ح تعالی بر تمهامی سهختی يها ورنهج يها چیهره شهده ودوران سهختی از انقهش پشه سهر گباشهته واخهن انقهش

شهکويم د را تها بهه

اخ جا رسهانیده وحیه اسه کهه عهديای از م هافقین در شهما رخ هه ک هد وبخواي هد وحهدت وخکاهارچ ی شهما را از بهین ب رنهد .از شهما مهی خهوايم کهه يوشهیارانه بها
تمامی مساخ روز بر خورد ک ید ون بارخد خدای نکرده شیارین داخلی وخارجی به شما ضربه بزن د.
آنچه از مل وشرخ شهیدپرور اخهران مهی خهوايم مسهاله امهام واراعه از امهام امه خمی هی ک یهر اسه .آرزو دارم بعهد از شههادتم يمهین رهور کهه امهر امهام را اجهرا
کردم وبه ندای او ل ی

گفتم شما يم به او ل ی

ب وخید.
فرزند کوچ

خاررات:

امام  ،ابرايیم شم

عزت63/3/13

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید عباس چاشت
تاریخ تولد85/8/1 :
تاریخ شهادت31/5/1 :

نام مدرسه :دهخدا
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز ع ا

چاش

با سشم به صاح الزّمان مهدی موعود(عهج) و ناخه بهرحقّش امهام خمی هی پیرجمهاران قله تا هد ه ی امه مستضهع جههان و به شهکن زمهان و بها درود فهراوان بهر
رزم دگان جان بر که انقش اسشمی در ج هه يای ن رد حه علیهه باره و بها سهشم و درود بهی کهران بهه روان پها شههیدان بهه خهون غلطهان جمههوری اسهشمی و
دخ ر شهیدان از صدر اسشم تاک ون و خشصه سشم حقیر به شما يمشهرخان عزخز ،پدر و مادر ،برادران ،خوايران و اقوام و خوخشان گرامی.
در ابتدا با شما امّ مستضع و ساک ان شهیدپرور و قهرمان پرور اصهطه انات؛ بهرادران و خهوايران وصهی مهن بهه شهما اخهن اسه کهه اخهن را بدانیهد کهه مهن اخهن راه
را آگايانه ق و کردم و در راه آن به سوی خداونهد ت هار و تعالههی حرکهه کههردم و در جههوار حجهه ابهن الحسهن العسهکری(عهج) بها صهدامیان کهافر و دخ هر نهوکران
آمرخکای ج اختکار و خون آشهام بهه ن هرد پهرداختم ،ان شهااهلل کهه شهما يمشههرخان عزخهز راه شههیدان را ادامهه بديیهد و بهه ج ههه بروخهد و قله امهام را شهاد ک یهد کهه
خش ودی امام ،خش ودی امهام زمهان(عهج) اسه و در راه دخهن اسهشم خهون و جهان خهود را بديیهد تها نهها اسهشم آبیهاری شهود و در تمهام جههان م تشهر گهردد و چ هد
نکته دخ ر خواستم به شما برادران و خوايران عر

ک م؛

او اخنکه شما خوايران س ر حجا را تر نک ید و در اخن س ر محکم و زخ

گونه به م ارزه با دشمن باردازخد.

دوم اخن که س ر استوار نماز جمعه را ريا نک ید و دعايهای کمیه  ،ندبهه ،توسه و دخ هر دعايها را کهه خهادآور خهون شههیدان اسه بهه پها دارخهد و حتمهاً شهرک ک یهد.
قدر امام را بدانید چون اگر ندانید بر اثر کفران نعم  ،دچار بشيای عظیم خوايید شد.
ای خدای من ،بسیار در تش
بخشش دارم.

بوده ام تا به راه تو باشم و برای تهو ب هده ای مخلهص باشهم و يرچ هد کهه لطه تهو شهام حهالم بهوده ولهی شهرم ده و سهرافک ده ام و امیهد

پدر و مادر عزخزم مرا بخشید و از من راضی باشید تا خدا يهم از مهن خشه ود گهردد و مهرا بیهامرزد و مهادرم امیهدوارم بتهوانم بها تقهدخم خهون نهاچیز و جسهم ضهعی خهود
به اسشم و امام عزخزمان رضاخ خدا و شما را فرايم ک م؛ ص ور باشید و افتخار ک ید که فرزندتان را فدای اسشم و خا پای امام کردهاخد.
پدر ومادر ،از شما می خوايم بعهد از شههادت مهن گرخهه نکهه ید چهون کهه امهام عزخزمهان بعهد از شهههادت فرزنهد
استوار و مقاوم با

گههرخه نکهرد و بها شمهها خهوايرم ،مان هد زخ ه ( )

و در ير کجها که يستی زبهان بهه ت لیهغ اسهشم و خهط مشهی حسهین(ع) ب شها و شهما بهرادرانم ،آنچ هان تربیه اسهشمی داشهته باشهید کهه بتوانیههد

راه مرا ادامهه ديیهد و تا وقتهی کهه مهی توانیهد در سه ر مقهاوم مدرسهه مشهغو م هارزه در راه اسهشم باشهید و از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه شهما را آنچ هان بهه بهار
آورند که يمیشه پشتی ان اخن انقش باشید.
دخ ر عرضی ندارم از شما يم ی حش بودی می رله م و از شهما عاجزانهه مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید .نکتهه ی دخ هری کهه آخهر مهی خواسهتم عهر
يمشهرخان اخنکه م ادا از رفتن فرزندانتان به ج هه جلوگیری ک ید که ان شااهلل نمیک ید.
خداحافظ يمهی شما .به امید آنکه لشکر اسشم بر لشکر کفر زمان به پیروزی نهاخی دس خابد.

والسشم و علیکم و رحمه اهلل و برکاته
عا

خاررات:

چاش

که م بهه شهما

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید حمید بنایی پور
تاریخ تولد83/1/8 :
تاریخ شهادت36/1/11 :

نام مدرسه :شریعتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز حمید ب اخی پور
وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ.
ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.

(امام خمی ی)

درود به ري ر ک یر انقش امام خمی ی و سشم بر تمامی شهیدان و سشم و درود به رزم دگان اسشم.
من اخن راه را آگايانه انتخا کردهام و در اخن راه قدم گباشتهام و فقط برای حفظ اسشم و قرآن اس نه برای ثروت.
از پدر و مادرم می خوايم که من اگر در اخن راه به شهادت رسهیدم گرخهه نک یهد و نیهز باخهد افتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهدی را بهزر کردخهد کهه در اخهن راه ،در ج ههه
به شهادت رسید.
از کلیه ی برادران و دوستان و آش اخان می خوايم که مرا حش ک هد اگهر مهن در اخهن راه بهه شههادت رسهیدم امهانتی بهودم کهه خهدا بهه شهما مهادر داده بهود کهه از شهما
گرف  .به من ن وخید جوان ناکام ،به کام خودم که شهادت بوده اس رسیدهام.
حمید ب اخی پور68/1/38

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید رضا تقوی نژاد
تاریخ تولد86/11/11 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :شریعتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز غشم رضا تقوی نژاد

مههها شههههادت را خههه

فهههوز عظهههیم مهههی دانهههیم و ملههه مههها يهههم شههههادت را بههها جهههان و د ق هههو مهههی ک هههد و از ج ههه

نمهههی يراسهههد.

(امام خمی ی)
سشم به ري ر ک یر انقش اسشمی اخران و درود به بهرادران رزم هده در ج ههه يها و در پشه ج ههه يها ،امهروز بهزر تهرخن افتخهار در کشهور مها شههید شهدن اسه
و من يم با عش به اسشم و شهادت به ج هه می روم ،که شاخد من يم يمان د خیلی از برادران به درجهی رفی شهادت برسم.
من و برادرانم می روخم تا سی ه يای ناپها و باره متجهاوزان را سهوراخ ک هیم ،بهه قهو ري هر بهزر مها ،امیهد مستضهعفین جههان کهه فرمهود :اگهر کشهته شهوخم
پیروزخم و اگر يم بکشیم پیروزخم.
خ

حر با مادران دارم يمانرور که ري ر ک یر انقش فرمود؛ بچههيا را شیربچ انی تربی که ید که در مقاب ابهر قدرتيا باخسته د.

مادر ،من رفتم خاد خدا و تو پدر ،يماره خاد خدا باشید دخ ر عرضی ندارم.

به امید سرن ونی بار و پیروزی ح
غشمرضا تقوی نژاد

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید احد رضا زاده
تاریخ تولد83/11/1 :
تاریخ شهادت36/11/15 :

نام مدرسه :شریعتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز احمد رضازاده

«اِناِهللْ وَ اِنْااِلیهِ راجِعونْ»
«اِنَّ اْللَّهَ لَهُ مُلْ ُ اْلسَماواْتِ وَ اْالَرْ ِ خُحْیِ وَ خَمِی ُ وَ مَالَکم مِّن دُونِ اْللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَ الَ نَصِیرٍ».
خدا مال

زمین و آسمانيا اس و او زنده ک د و بمیراند و شما ب دگان و يمهی جهانیان را جز خدا ن هدار و خاوری نخوايد بود.

(سورهی توبه ،آخهی)886

سخ م را با درودی به حضرت مهدی(عج) و با سشمی به ري ر ک یر انقش اخن قل تا دهی مستضعفین جهان آغاز می ک م.
حا که با دلی پر از امید به خداوند متعا و چشم پوشیده از تمام چیزيای مادّی و دنیوی به ج هه رفتهام چ د وصیتی دارم:
من کوچ تر از آن يستم که بخوايم به اخن ملّتی کهه از صهدر اسهشم بهی سهابقه بهوده اسه  ،کهه امهام مهی فرماخهد :احسها
بديم؛ به ع وان خ

برادر کوچه

مهی که م مله الههی شهده اسه  ،پیهامی

و حقیهر مهی گهوخم :ای مهادران يمهه مثه مهادر ويه جهوان ياختهان را بهه ج ههه بفرسهتید ،ای جوانهان م هادا در غفله بمیرخهد کهه

عزخزان ،شهدای مها بها آگهايی شههید شهدند ،ای بهرادران سهااه و بسهیج و دخ هر عزخههزان ،راه انقهش را ادامههه ديیهد کههه تههداوم اخهن راه پیههروزی کامهه اسههشم و
شکس حتمی غاص ان و جلّادان عصر را به دن ا دارد .و شما را به خدا قسم در اخن ج

ندای حسین زمان را ل ی

گفته که امروز روز امتحان اس .

پدر و مادر عزخزم امیدوارم که مرا ب خشید و برای مهن رله مغفهرت ک یهد و ای مهادرم يمچهون مهادران صهدر اسهشم صهادر ک هدهی فري ه
حز اهلل با

و از برادرانم می خوايم که مرا ب خش د و در اخن ج

امام را خاری ک د.

شههادت رل هی بهر امه

وصیتی يم دربارهی خودم دارم که حتماً عم ک ید ،مرا در يی کجها بسهیج صهدا نزنیهد ،زخهرا بسهیجیيها آخههيهای قهرآن يسهت د و عکسهم را در يهیج جها حتّهی در سهر
ق رم يم نزنید و در پاخان دعا برای امام عزخز از خاد ن رخد.
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
احمد رضازاده 63/3/16

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد خلیل سلطانی نژاد
تاریخ تولد85/11/11 :
تاریخ شهادت31/4/61 :

نام مدرسه :شریعتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّدخلی سلطانی نژاد

اگر من شهید شدم برای من از يمه دوستان ،آش اخان ،يمساخ ان ،اقوام و خوخشان حش بودی ب یرخد.
من از ما دنیا چیزی نداشتم که وصی نامه ب وخسم.

خداحافظ يمه دنیا.
محمّد خلی سلطانی

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید عباس پیراسته
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز ع ا

پیراسته

با سشم و درود به خ انه م جی عالم بشهرخ حضهرت حجهه بهن الحسهن العسهکری(عهج) روحهی و ارواح العهالمین لهه الفهداه و بها سهشم و درود بهه ري هر جههان اسهشم
حضرت امام ام و با سشم و درود به خانوادهی محترم شهدا ،اسرا ،مفقودخن ،مجروحین و ام شهید پرور. . .
يم اک ون که اخن وصی نامه را می نوخسهم خهدا را گهواه خهود مهی گیهرم کهه قل هی آرام دارم و غمهی نهدارم .بهرادران عزخهز ،جوانهانی کهه قهدرت ج یهدن دارخهد بهرای
چه نشسته اخد ،چرا (به سوی ج هه يای ج

نمی آورخد م ر شهما پیهرو چهه مکت هی ،چهه مهبي ی و چهه دخ هی يسهتید ،اسهشم نهداخش بل هد اسه کهه« :يَه ْ

) رو

مِنْ ناصِر خَ صُرنْی» چرا برادران عزخز به خهود نمهی آخیهد؟ ت هها پشه ج ههه حهر زدن و نیامهدن (بهه ج ههه) کهه مسهلمانی نیسه  .بیاخیهد کهه خداونهد پیهروزی دنیهها و
آخرت نصیه تان می که د .فرمان ري هرتان را ب رخد .امام قهل ماس .
اما مادرم و پدرم ،برادران و خوايرانم و اقوام عزخزم اگر از مهن نهاراحتی دخدخهد مهرا حهش ک یهد .مهادر جهان و پهدر جهان ،شهمايا حه بزرگهی برگهردن مهن دارخهد اگهر از
من راضی نشوخد خسران دنیا و آخرت نصهی م يسه په

مهرا ب خشهید ،يمسهاخ ان عزخهز و يمکشسهیيها و دبیهران ،يمشههرخان و يمسه رانم شهمايا را بهه خهدا مهرا

ب خشید ،مادر جان ،من حفظ اسشم را برتر از مدرسه و زندگی دخدم.
دانش آموزان ،در آخ ده و قیام معلوم خوايد شد که چه کسی دخالم و پزش

عا

اس و چه کسی بی سواد .از شما التما

پیراسته 61/86/1

دعا دارم.

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید جعفر توسلی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت33/5/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز جعفر توسلی اصطه اناتی

وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ.
گمان م رخد آنياخی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه آنيا زندهاند و در نزد خدای خود روزی می خورند.
ای خوشا با فر خونین در لقای خار رفتن
سر جدا پیکر جدا در محف دلدار رفتن
بار خداخا ،اگر چه گ اه و اعمها مهن زشه و ناپسه د اسه امها بخشهش و آمرزخهدن گ هاه از تهو زخ اسه  ،په

ای خهدا بهه مقهرّبین درگايه تمهام گ ايهان مهن را

برخز .آمین.
با عر

سشم به پیش اه مقدّ

حضرت ختمی مرت ه  ،محمّهد بهن ع هداهلل( ) و ضهمن عهر

سهشم بهه محضهر مقهدّ

حضهرت ولهی عصهر(عهج) و سهشم بهر

امام عزخز خمی ی ب شکن اخن مرد بزر تارخ و سشم بر خانوادهيای معظم شهدا ،اسرا ،مفقودخن و جان ازان ،وصی نامهی خود را آغاز می ک م؛
اما حرفی دارم با ام شهید پرور ،عزخزان بدانید که مر ح اسه و يهی حیهوانی و خها انسهانی قهادر بهه گرخهز از مهر نخوايهد بهود کهه؛ «که نفه
ير انسانی مزه ی مر را خوايد چشید ،پ

با اخهن حسها اگهر قهرار اسه فهانی شهوخم و يهی اثهری از مها نمانهد په

ذائقهه المهوت»

چهرا در راه حه ن اشهد کهه تها ابهد نهام نیکهوی

انسان بماند ،بدانید يمه ی ما فانی شدنی يستیم ولی در اخهن موقه از زمهان ،خداونهد حه انتخها را بهه خهود انسهان داده اسه  ،په

بهر شماسه کهه خکهی از دو راه را

برگزخ ید ،مردن در رختخوا ِ ذلّ و شههید شهدن در راه احهدخّ  .امه شههیدپرور ،مهن و امثها مهن کهه در ج ههه يها مهی رزمهیم راه دوم را ،خع هی شههادت را بهر مهر
در رختخوا ترجی دادهاخم و اخن راه با آگايی کام و با می خود پبخرفتهاخم.
امّ شهید پرور ،بدانید که ج هه دانش ايی اس که ير ک

توفی آمهدن بهه اخهن دانشه اه پیهدا نکهرده رفهوزه شهده و يهر که

بهه ج ههه يها آمهد و بهه شههادت رسهید

از رر خداوند پبخرفته شده اس  .سخن آخر با ام شههید پهرور اخهن اسه ؛ عزخههزان از خههاد خهدا غافه ن اشیههد و در يهر کههاری خهدا را مهدّ نظههر داشهته باشهید کهه
يمیشه ح با ماس و ان شااهلل پیروزی نهاخی و زخارت کربش نزدخ

اس .

اما سخ ی با خانواده ام؛ مادر عزخزم و پدر گرامیم اگر در مهدت زنهدگی ام شهما را رنجانیهدم مهرا حهش ک یهد کهه شهیطان مهرا وسوسهه کهرده بهود .مهادرم در شههادت مهن
ص ر کن تا دشم ان اسشم نتوان د سواستفاده ک هد .پهدر عزخهزم :مهرا حهش کهن کهه مهن بهه تهو خیلهی بهدی کهرده ام و پهدر و مهادرم و خهوايرم و بهرادرم مهن در موقه
رفتن چیزی به شما ن فتم و بدون اجازه ی شما به ج هه آمدم ،مادرم و پهدر گهرامیم امیهدوارم کهه مهرا حهش ک یهد و از اخهن کهار مهن ناراحه نشهده باشهید و امها از ت هها
خوايرم می خوايم که مرا به خارر اخن که موق رفتن نتوانسهتم از شهما خهداحافظی که م ب خشهید ،حجابه را حفهظ کهن و بها حجها خهود ضهربه ی محکمهی بهه ديهان
م افقین بهزن و از دو بهرادرم تقاضها دارم کهه يمهواره راه شههدا را ادامهه دي هد و از بهرادرم غهشم خیلهی تشهکر و قهدردانی مهی که م و حشلیه مهی رله م کهه در موقه
مجروح بودنم به من خیلی لط کرد و من نتوانسهتم مح ّه يهای او را ج هران که م ،امیهدوارم کهه خداونهد اجهر و پهادا

اخهن مح ّه يها بهه شهما بهرادر عزخهز بديهد .در

آخر وصیتم اخن را می گوخم که در شهادت من گرخه نک ید و بهه خهاد حسهین بهن علهی(ع) گرخهه ک یهد و در آخهر اخهن وصهی را دارم ،از اولهین روزيها تها روز چهلهم ،خانهه
را چراغانی ک ید .در پاخان از دوستان می خوايم که در صهورت امکهان بهه ج ههه يها رو آورنهد و اگههر نمهی توان هد بهه ج ههه يها بیاخ هد پشه ج ههه را محکههم ن هدارنهد.
از تمههامی قومهههان و خوخشههان ،يمسههاخ ان ،آش ه اخان و دوسههتانم

حههش بههودی مههی رل ه م .از مههدخر مدرسههه و نههاظم مدرسههه و دانههش آمههوزان دبیرسههتان آخ ه اهلل

رالقانی حشلی می رل م.
در جوانی به پیهههری رسیدم

عاق هه کربهههههش را ندخهدم

من ز مهر حسین توشه دارم

می آن ق ر شش گوشه دارم

خداحافظ التما

دعا

جعفر توسلی 66/1/8

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد جواد خریدار
تاریخ تولد88/11/1 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّد جواد خرخدار

چه مشک اس که انسان در مقاب خداونهد متعها آزمهاخش په

ديهد ،چهه قهدر مشهک اسه کهه انسهان در آزماخشهات الههی موفه شهود و سهرافراز از بوتهه ی

آزماخش به درآخد .نمی دانم خداوند متعا چه رور با اخهن کولهه بارگ هاه مهی خوايهد مهرا امتحهان ک هد .خهداخا خهودت مهی دانهی کهه بهر مهن مشهک اسه کهه بخهوايم
امتحان شوم .ای خدا م ادا که روز حسا به عدل با مهن برخهورد ک هی .خهداخا بهه خهون حضهرت سیدالشههدا(ع) قسهم مهی ديهم کهه بها نظهر فضهل بهه اعمها مهن
ب ری و رحم و برکات خود را از من دور نک ی.
خداخا تو شايدی که من چیزی در دنیا ندارم که بخهوايم بهرای آن وصهی که م .خهداخا تهو گهوايی کهه مهن از راحتهی دنیها گبشهتم و بهه فرمهان ري هرم ،ناخه بهر حه ّ
امام عصر(عج) به سوی ج هه روان شدم تها از حیثیّه و شهر اسهشم و قهرآن و مهیهن اسهشمیمان دفهاع که م .يهد خهود را خهو شه اخته ام و مهی دانهم کهه بهه چهه
رايی گام نهاده ام بهه رايهی کهه حسهین(ع) و خهارانش رفت هد ،بهه رايهی کهه شههدای کربشيهای خودمهان رفت هد و  ...و بهاالخره بهه رايهی کهه راه ان یها و اوصهیای الههی
اس .
يد من فقط پیروزی اسشم و قرآن بر کفر جهانی اس ؛ قدرتم دان و مستک ران نمی توان د ب ی د که اسشم قوّت ب یرد.
برادران و خوايران عزخز ،خ

وصیّ به شما دارم اخن که؛ پیرو خهط امهام باشهید و امهام را ت هها ن بارخهد و يهر چهه او فرمهود بهدون يرگونهه شه

و قدر اخن نعم الهی را بدانید ،زخرا که خداوند مهی فرماخهد :يهر که

شهکر نعمه ک هد آن نعمه را بهر او مهی افهزاخم و يهر که

و تردخهدی ق هو ک یهد

کفهران نعمه ک هد راه نعمه بهر او

بسته و او را يش مهی ک م و سرانجام قرآن کرخم مهی فرماخهد« :فههان حهز اهلل يهم الغههال ون» بهاالخره حهز خداونهد پیهروز مهی شهود و حهز شهیطان کهه يمان هد

کفی اس بر روی آ از بین می رود و ح چههرهی زخ های خهود را آشهکار مهی سهازد و بهه دسه حضهرت حجهه ابهن الحسهن العسهکری مههدی موعهود(عهج) حکومه
عد اسشمی برقرار می شود و بار دخ ر مردم می توان د با برادری و برابری در ک ار خکدخ ر در امن و امان زندگی ک د.
سفار

و اما خ

به شما عزخزان دارم ،ير چ هد مهن نتوانسهتم خدمتههی در حه ّ کسهی بکه م ولهی امیهدوارم يهر که

برادران و خوايران دخ ی می خوايم که به غاخ ین برسهانید کهه يهر که

از مهن بهدی دخهده مهرا ب خشهد و از يمهه ی شهما

حقّهی بهر گهردن مهن دارد و خها اخهن کهه بهدی از مهن دخهده اسه مهرا ب خشهد و از او ،از جانه

من حش بودی بطل ید.
از پدر و مادرم می خوايم که مرا حش ک هد يهر چ هد کهه سهعادت شههادت را نهدارم ولهی امیهدوارم کهه خداونهد بهه فضه خهود

اخهن سهعادت عظمهی را نصهی مهن

سازد و اخن ب دهی حقیهر را مهورد ق هو درگهاه خهوخش فرماخهد تها در قیامه  ،در پهیش روی شههدا و معلهولین و مجهروحین و خهدمت زاران بهه اسهشم سهرافک ده ن اشهم و
من يم از خودم يدخه ای برای پروردگار داشته باشم ،زخرا وجود مهن نتوانسه بهرای اسهشم خهدمتی بک هد شهاخد بها شههادتم بتهوانم اخهن يدخهه را بهه دسه آورم و تقهدخم
نماخم.
وصی آخرم به يمه شما مسلمانان اخهن اسه کهه خودتهان را يمیشهه در مقابه خداونهد احههسا
اخش

کهه ید کههه لغهز

در کههارتان نخوايهد بههود و يمیشهه اعمالتهان بها

می شود .خداوند به يمه شما اجر ع اخ بفرماخد و خمی ی ک یر را تا انقش حضرت مهدی(عج) برای ما ن هدارد.

وصیتی چ د با خانواده ام؛ پدر و مهادر عزخهزم يهر چ هد مهی دانهم کهه در زنهدگی از روی مهن بسهیار رنهج و زحمه کشهیدخد و يمیشهه آرزو داشهتید کهه مهن خهدمت زاری
برای اخن ملّ شوم ،بدانید که يرچه توانستم در زنهدگیم تهش
رضا يستم .فقط خ

کهردم و حها يهم اگهر خداونهد بهه مهن سهعادت شههادت را داد بهاز يهم شهکرگزار اوخهم و بهه رضهای او

چیز از شما می خوايم و آن يم اخن اس که مرا حش ک ید.

خداخا ،خداخا ،تا ا نقش مهدی خمی ی را ن هدار ،از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا.
والسشم
محمّد جواد خرخدار 66/88/81

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید صمد خسروی حقیقی
تاریخ تولد83/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهیدعزخز صمد خسروی حقیقی

«وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ».
د بر اخن جهان م د که اخن بی وفا عرو
با يیه که

شه ی بهه مح هّ سحر نکرد

روزی کهه تهو آمهدی بهه دنهیها عهرخههان
جمعی به تو خ دان و تهو بهودی گهرخهان
کهاری بکهن ای دوسه بهه وقه رفهتهن
جمعی به تو گهرخهان و تهو باشی خ دان
به نام خدا
به نام خداخی که نه از کسی زاده و نه کسی او را می زاخد .بهه نهام خهداخی کهه انسهان را آفرخهد و از قفه
که انسان آزاده را از اخن قف

دنیای ت

آزاد کرد و او را به تور خود می برد .بهه نهام آن که

رحهم آزاد کهرده و بهه نهام خهدای شههیدان و بهه نهام خهداخی

کهه گفه ع هد مهن باشهید و نهه يهی که

و بها سهشم بهه خ انهه م جهی

عالم بشرخ آقا امام زمان(عج) و آن ناخ برحقّش حضرت امهام خمی هی ،آن اسهتوره ی مقاومه کهه مان هد جهدّ
و ب بارخم دخن و اخمان ما را از بین ما ب رند و باخد ب دگی خ

مهی فرماخهد :مها ن اخهد زخهر سهتم شهر و غهر باشهیم

نفر را بک یم ،که او فقط ر العالمین اس و ب .

با سهشم بهه خهانوادهی محتهرم شههدا ،مجهروحین ،معلهولین و بها سهشم بهه پهدر و مهادرم کهه مها را آنچ هان تربیهه کردنهد کهه بتهوانیم راه حسهین و راه خزخهد را از يهم
تشخیص بديیم .اگرچه من سعادت آن را ندارم که شهید شوم ولی اگر شهید شدم خ

پیام دارم که تمام پیام يا در آن خشصه می شود:

«اریعواهلل واریعوالرسو واولی االمرم کم»
برادران و خوايران من امام را ،امام را ،امام را ت ها ن بارخد ،ج هه يها را خهالی نک یهد يهم ج ههه ی ج ه

بها صهدام و يهم ج ههه ی ج ه

بها م هافقین داخلهی و خه

پیهام

به خانواده ی شهدا ،شما خانواده يای شهدا؛ مسؤولی بیشهتری در ق ها خهون شههیدان دارخهد؛ م هادا ب بارخهد کسهی خها کسهانی پیهدا شهوند و خهون فرزنهدان و برادرانمهان
را پاخما ک د .م ادا سستی به خود راه بديید که دشم ان از اخن امر خوشحا می شوند.
وخ

پیام به مردم؛ برادران من امروز ج هه يا احتیا به شما سلحشوران دارنهد ،سلحشهورانی کهه عاشهقانه بهه دخهدار حسهین مهی روخهد ،ب وخیهد کهه مها گفتهه اخهم ل یه

خا خمی ی ،ای فرزند زيرا ما تو را خاری می ديیم ،زخهرا کههه خهاری تهو خهاری حسهین (ع) اسه و خه

پیهام بهه پهدر و مهادرم دارم کهه بعهد از مهن باخهد مقاومه کهرده و

امام را ت ها ن بارخد ،ص ر ک ید و در شهادت من گرخهه نک یهد ،باخهد بهه حها آنهان گرخهه ک یهد کهه بهه ج ههه نمهی رونهد و بهی تفهاوت در جامعهه مهی مان هد و گهايی يهم
خواه آگايانه و خواه غیر آگايانه ،کارشک ی می ک د.
اما برادرانی که در اداره يا کارمی ک ید ،برادران من شما قلمهی کهه در دسه دارخهد مرکه آن از خهون شههیدان اسه  ،خه
مشک می شود از زخر بهار مسهؤولی بیهرون روخهد و خه
برادران؛ مساجد را خالی نک ید که مسجد خ

پیهام بهه بهرادران عضهو پاخ هاه ،چهون قه شً مهن خهودم ،اگهر خهدا ق هو ک هد خه

نفهر عضهو پاخ هاه بهوده ام،

س ر اسه  .دعهای توسه را برگهزار کهرده و بهرای مهن حقیهر يهم دعها ک یهد .ضهم اًج ازه ی مهرا در محه پاخ هاه گباشهته

و حدود ده دقیقه باالی سر من حسین ،حسین ب وخیهد و مجله

خهتم و چهلهم و سهالیون ]سها [ مهن يهم در پاخ هاه سیدالشههدا (ع) برگهزار شهود .امهام را ،امهام را،ت هها

ن بارخد.

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
عمر امام مستدام باد .مقصد کربش .والسشم
من اهلل التوفی

خاررات:

دقیقهه کهار نکهردن مهدخون آنهان شهوخد کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید هادی ساجدی
تاریخ تولد83/3/1 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز يادی ساجدی

«وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ».
گمان م رخد کسانیکه در راه خدا کشته میشوند مردهاند ،بلکه زندهاند و نزد خدا روزی

می برند.

با درود به ري ر ک یهر انقهش و ب یان هبار جمههوری اسهشمی اخهران امهام امه خمی هی بهزر و سهشم بهر شههیدان راه حه و آزادی و سهشم بهر مجهروحین و معلهولین
انقش بزر اسشمیمان ،وصی نامهی خوخش را آغاز می ک م.
من فقط به خارر اهلل و رسهیدن بهه لقهای اهلل قهدم بهه ج ههه ی مقهدّ

حه علیهه باره گباشهتم .يهد رسهیدن بهه پیهروزی و پیهاده شهدن جمههوری اسهشمی و

حکوم علی وار به ري ری امام ام خمی ی ک یهر بهود .بها آن کهه امهام را زخهاد دوسه مهی دارم ولهی يرگهز او را ندخهده ام و امیهدوارم کهه در حهرم امهام حسهین(ع) پشه
سر امهام نماز بخوانم.

آمدن به ج هه به من آموخه کهه چ ونهه زنهدگی که م چهون شهايد پرپهر شهدن بهتهرخن جوانهان اخهن مله مظلهوم بهه دسه ظهالمین بهودم و از مهن انسهانی سهاخ
استوار و متعهّدِ به ري ری صحی و فهمیدم مر با عزّت اگر چهه خهونین اسه ولهی بهتهر از زنهدگی ن هین اسه و بهاز فهمیهدم کهه مهر خهونین برپها مهی ک هد دخهن
را و درخ دخن باخد از خون جوانان دوازده ساله ای کهه امهام آنهان را ري هر خهود مهی خوانهد آبیهاری شهود کهه ثمهره ی آن آزادی تمهامی مستضهعفین از زخهر خهوغ اسهتعمار
و است داد جهانی به وخژه آمرخکها و شوروی و اسراخی و  ...جهان خواران اس  ،در آخر سشم من به خانواده و قوم و خوخشان و يمساخ ان و دوستان برسانید.
مادر جان :بر تو بشارت باد که فرزندت در چ هین رايهی کشهته شهد و ت هها خوايشهی کهه از شهما دارم اخهن اسه کهه از خهدای ت هار و تعهالی بخهوايی کهه اخهن يدخهه
کوچ

و ناقاب را بابخرد و برای من گرخه نکن و گرخهه ات را نیّه کهن بهه علهی اک هر امهام حسهین(ع) و شهما يمچ هین پهدر جهان ،پهدر مهربهان کهه افتخهار مهی که م

فرزند پدری دس ِ پی ه بسهته و کهارگر يسهتم و از شهما يهم مهی خهوايم کهه يمهین دعها را بک یهد و بهرادران ارجم هدم از شهما مهی خهوايم راه اخهن نهضه حسهی ی را
ادامه ديید.
و خوايرانم از شما می خوايم که زخ

وار اخن انقش اسشمی را به پیهروزی نههاخی برسهانید .پهدر و مهادر عزخهزم فرزنهد حقیهر خهود را کهه بهه شهما ظلهم کهرده و باعهث

اذخّ و آزار شما بوده ام ب خشید ،که از موق آمهدن بهه ج ههه فقهط خواسهته ام زحمهات شهما را ج هران که م کهه نتوانسهتم ،ولهی شهما پهدر و مهادر عزخهزم کهه مهرا چ هین
آموختید که در زندگی راه خود را پیهدا که م و راه راسه و حقیقه را دن ها که م و بهرای يمهین اسه کهه از شهما خهوايش مهی که م کهه اگهر افتخهار شههادت نصهی م
شد ،برای من گرخه نک ید ،زخرا مل اخران جوانان زخادی را از دس داده اس که من ذرّهای يستم در مقاب کوه.
و داخیام اخن به ع وان نوحه بخواند:
شهیدم مهن شهیدم من
خهداحهافهظ اخها مهادر
چرا مهادر زغهم سهوزی
که شهد يه ام پیروزی
مه م سهرباز روح اهلل ()1
بهه سهوی ارتهش اهلل
مهخورغهم مهادر نهاالن
گلستان می شود اخران
ب ین مادر کفن پوشم
بیا مادر به آغوشم ()1
اس

جهان چون پر ز نیرن
چه جاخی بهتر از س ر

به کام خود رسیهدم مهن
نمهی بیه هم تهو را دخه هر
گهبش ازما سیههروزی
علهیه دشهمه ان خه

دم

کهه پیهوستهم بهه ج هداهلل

منگهربهخهون غلطان
دوان گهشهتهم اخها مهادر
از اخهن گلهها کهه پهرپهر
تف هم بهر سهر دوشم
حهشلهم کهن دم آخهر
که مردن بهتر از ن

اس

چه جاخی بهتر از س ر

ای بهرادران و خههوايران از شههما مههی خههوايم کههه اخههن صه يههای نمازيههای جمعهه و جماعه را خههالی ن بارخههد؛ يرگههز دشههمنِ ناجهههوانمرد وارد صههفو فشههردهی شههما
نشود و تفرقه اخجاد ک د و اخن ري ر عظیم الشنن را ريا نک ید و باالخره خداحافظ.
خداخا امیدوارم که من به آرزوی دخرخ هی خودم برسم و تمام مستضعفین جهان به آرزوخشان برس د.

والسشم علیکم و رحم اهلل و برکاته.
«اِناِهللْ وَ اِنْااِلیهِ راجِعونْ»
يادی ساجدی

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید حمیرضا عالی منش
تاریخ تولد84/3/5 :
تاریخ شهادت35/8/6 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز حمیدرضا عالی م ش

با سشم و درود پا به ارواح پا شهدا و با سشم و درود پا به امام ام خمی ی ب شکن.
عر

می ک م وصی من به اخن ام شهیدپرور اخن اس کهه :مان هد مهردم کوفهه امهام را ت هها ن بارنهد و تها آخهرخن قطهره ی خهون م هارزه ک هد علیهه ظالمهان .ای

جوانان ،راه شهدا را ادامه ديید و خانوادهی شهدا را خوشحا ک ید.
ما سربازان امام زمان ،تا آخرخن قطره ی خونمان در راه اسهشم بهر علیهه صهدام کهافر ج یهدخم و بهه شههادت رسهیدخم ،خهون مها شههیدان ،روی اخهن خها رخختهه شهد
و در اخن خا الله يا روخیده شد.
ای پدر و مادر عزخز و بهرادر و خوايههرم و تمهام اقههوام ،امیهدوارم وقههتی کهه مهن بهه درجههه ی شههادت ناخه شهدم و بهه آرزوخهم رسهیدم بهرای مهن ناراحه نشهوخد و
اش

نرخزخد و از تمام دوستان و اقوام ،امیدوارم که من را حش ک د و اگر از دس من ناراح شدند مرا حش ک د .به امیهد پیروزی رزم هدگان اسشم.

والسشم .خداخا ،خداخا تا انقش مههدی ،حتهی ک هار مههدی ،خمی هی را ن ههدار .رزم هدگان اسهشم ،نصهرت عطها بفرمها .معلهولین و مجهروحین شهفا ع اخه فرمها .زخهارت
کربش نصی ما ب ردان .اسیران ج داهلل آزادشان ب ردان .م تظری نستوه محافظ ب ردان .م تظری نستوه محافظ بفرما.
حمیدرضا عالی م ش

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد دارایی
تاریخ تولد85/1/15 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّد داراخی

من امیدوارم که کفر صدامی و ابرقدرت ياخی که به مله يهای مستضهع ظلهم و سهتم مهی ک هد بهه دسه توانهای مسهلمین سهرن ون گردنهد و جمههوری اسهشمی
بر تمامی مل مستضع برقرار شود و يمهی آنيا بتوان د زخر پرچم عدال با آساخهش زندگهی که د.
من اخن راه را با میه خودم انتخا کهردم و به ج ههه ی ح علیهه باره اعهزام مهی گهردم و امیهدوارم وقتهی کهه مهن سهعادت شههادت نصهی م شهد بهرادران دخ هی ام
رايم را ادامه بدي د.
من از برادران و خهوايران تقاضها مهی که م کهه ري هر انقهش را ت هها ن بارنهد و يمیشهه پشهتی انی خهود را از او اعههشم ک هد و ان شهااهلل آخ هده اخهن ج ه

يهم بههه

خهاری خهدا پیروزی ح بر بار و ظلم اس .
من از مردم می خوايم که در پش ج هه ،برادرانی را که در خط مقهدّم يسهت د خهاری ک هد ،چهون بها يمهین پشه گرمهی مهردم اسه کهه رزم هدگان مهی توان هد ج ه
ک د.
والسشم
محمّد داراخی 66/88/11

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید جواد رضایی نژاد
تاریخ تولد84/8/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز جواد رضاخی نژاد فرد

«وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ».
گمان ن رخد کسانی که در راه خدا کشته میشوند مردگان د ،بلکه زندهاند و در پیش خدا روزی
پ

می خورند.

از سشم و درود بر ري ر ک یر انقهش اسهشمی و يمچ هین درود و سهشم بهر شههیدانی کهه جهان خهود را در راه خهدای خهوخش فهدا کهرده انهد و سهشم و درود بهر

مجروحین و معلولین و اسیران انقش اسشمی که قطعه و خا عضوی از بدن خود را در راه مع ود و معشو خوخش فدا کردهاند سخ انم را آغاز می ک م.
پدر و مادر و برادران و خوايرانم ،وقتی که بها فشه
گوش بدنم را از زخر ش ی تان

کششه یک قله م را سهوراخ کردنهد ،وقتهی کهه تهرکش خماهاره مغهزم را متششهی کهرد ،وقتهی کهه قطعهه ،قطعهه ی

بیرون آوردند ،اصش ناراحه ن اشهید زخهرا مهن رايهم را انتخها کهرده ام و آن را بهه پاخهان رسهانیدم ،ال تهه بها خهوبی؛ بهه اخهن خهارر مهی

گوخم که ناراح ن اشید که فردا در روز قیام در جلوی زخ

که شهادت  71شهید را تحمّ نمود شرم ده خوايیم بود.

پدران و مادران ،م هادا از رفهتن فرزنهدانتان بهه ج ههه جلهوگیری ک یهد کهه اماممهان رفهتن بهه ج ههه را واجه کفهاخی کهرده اسه  .ای جوانهان م هادا در رختخهوا ذلّه
بمیرخد که حسین(ع) در میدان ن رد شهید شد.
ای مردم اخران به خارر خهدا و اسهشم کوشهش ک یهد و وحهدت کلمهه را حفهظ ک یهد تها پیهروز شهوخد؛ اگههر اخهتش میهان شهما پیهدا شهود و خهدای ناکههرده او گههیرد
نهض به شکس می انجامد دعوت شما ت دخ به ذلّه مهی شهود و مواظه باشهید در میهان صه يهای مسهتحکم شهما ،گرويه يها شهکا و نفها اخجهاد نک هد کهه
عملی فرعونی و شیطانی اس  ،زخرا م افقان دشمن خود را خع ی اسشم را ش اختهاند و در صدد نابودی اسشم يست د ،که اخن خود فکری پوچ و غلط اس .

ای مردم تا می توانید از روحانی پیرو خط امام و متعهّد و آگاه که می توان د به اسشم خاری ک د پشتی انی و دفاع ک ید.
پدر و مادر و خواير و برادرانم :گمان نک ید که از بهین شهما رفتهه ام ،در نمهاز جمعهه و در دعايها در ک هار خودتهان جاخ هايی يهم بهرای مهن ب بارخهد تها خقهین پیهدا ک یهد
که حاضرم و شايدم و اخن فکر در بین شهما خطهور نک هد کهه وجهودِ جسهم بهی ارزشهم در شهما ،اخجهاد مح ّه کهرده اخهن روحهم و اخهن امتصهالم بهه خهدا و اعتقهادم بهه
اسشم آن مح
ساا

الهی را در د شما برپا کرد.

و ستاخش خهداخی را مهی که م کهه مهرا بهه صهرا مسسهتقیم يهداخ کهرد و نهور خهدا بهر قل مهان بهر افروخه و توفیه جههاد و فهدا کهردن مها و جهان در راه

مقدسش را نصی م کرد .چ انکهه بتهوانم در خلهو

نیّه و قهوّت قله و عزمهی جهزم در رايهی کهه عاشهقانش بهه رفت هی بهی انتهها آن را مهی پیماخ هد ،قهدم بهردارم و بها

مخلصان و ،متقیّان و رايیان کوی شهادت در راه خدا يمراه کردم و صداماتش را چ ان بایماخم که شاخسته اس .
پروردگارا ،مشتاقان و عاشقان لقاخ را ب ر کهه چ ونهه ]عشقهه[ بهه دخهدار تهو دارنهد و در راه حراسه از دخ ه جانفشهانی مهی ک هد .جسهم و جهان مهن آنچ هان ارزشهی
را ندارد که برای رضاخ  ،آن را فدا ک م دوسه دارم کهه وقتهی در راه خهدا کشهته شهدم از ديهان پهدر و مهادر و خهانواده ام اخهن آخههی شهرخفه را بشه وم«اللههم تق ه م ها
يبا القهربانی» خداخا بابخهر کشتهه ما را.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهههدی ،حتّهی کهه ار مههدی ،خمی هی را ن ههدار ،رزم هدگان اسهشم نصهرت عطها بفرمها ،جمههوری اسهشمی بهه دسه مههدی بسهاار ،معلهولین و
مجروحین شفها ع اخ فرما.
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
جواد رضاخی نژاد

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید علی زارع
تاریخ تولد83/3/11 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شیخ ابوالحسن حدائق
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز علی زارع

«رَ ِّ اْشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ خَسِّرْلِی اَمْرِی وَ اْحْل ْ عُقْدَهً مِنْ لِسَانِی خَفْقَهُوُا قَوْلِی ».إن شااهلل.
ساا

خدای را که شرک در جهاد با کفّار را نصی م گردانید تا يمچون حسین(ع) مشتاقانه به سوی شهادت .اخن آرزوی دخرخ هام بشتابم.

خداخا شرمم می آخد که در پیش موالخم حسین(ع) سر داشته باشم و در وق مشقاتِ حضرت ابوالفض (ع) و علی اک ر دس و سر داشته باشم.
خداخا راه تو را در کردم و شهادت ]میديم[ به وحدانیّ تو و رسال محمّد( ) و ائمهی عصم و رهارت(ع).
گرچه خود را بیش از يمه محتا به وصی و به پ د و اندرز مهی دانهم ،چ هد کلمههای بهه ع هوان وصهی نامهه بهه صهفحهی کاغهب مهی ن هارم تها اگهر لطه خهدا نصهی
من گردخد و شهید شدم انشا اهلل مورد ق و بازماندگان شهدا قرار گیرد.
امام را ت ها ن بارخد ،پشتی ان والخ فقیه باشید ،وحدت و خکاارچ ی که عام پیروزی و موفقیّ اس حفظ ک ید و ج ههيا را پر ک ید.
پدريا و مادريا ،ب بارخد فرزندانتان که عشقه دارند به ج هه بروند حتّی برای خ بار يم که شده.
پدر و مادر عزخزم ،برادران و خوايران عزخزم ،اگر من شههید شهدم صه ر و اسهتقام پیشهه ک یهد کهه خهدا بها صهابران اسه  ،م هادا شههادتم بهرای شهما سهوگواری شهود،
بلکه انتظار دارم که افتخاری باشهد زخهرا باخهد يمسه ر زخ ه ( ) باشهید کهه روز عاشهورا يفتهاد و دو تهن از اصهحا و بهرادر
بردند ،من امانتی بودم و روزی باخد تحوخ صاح اصلیام داده می شدم و چه بهتر که به راه خود

داده شدم ،پ

مرا حش ک ید.

را از دسه داد و خهود

را بهه اسهیری

برادران و خوايران و يمشهرخان عزخزم مهرا حهش ک یهد ،شهما را بهه صه ر و اسهتقام دعهوت مهی که م «.خها اَخُهَها الَّهبِخنَ امَ هوا إِنْ تَ صُهرواْ اللَّههَ خَ صُهرْکمْ وَ خُثَ ِّه ْ
اَقْدامَکمْ».
به امید پیروزی و زخارت کربشی حسی ی .در ضمهن اخن وصی نامه را برادر عزخز زارع بخواند و ک ار مرقد شهید مسعود زارع ،به خا بساارخدم.
علی زارع 61/1/16

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید رضا استخری
تاریخ تولد85/11/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز رضا استخری
خههداخايروز کههاروان شهههدا ازک ارمهها می برنههدوماي وز دراخ هن دنی های مههادی مانههده اخ هم ودرزنههدان يههوا ويههو
مارفت د،توخودشايدی که مابر رياخی آنان حسرت نمهی خورخم،افسهو

گرفتههار آمههده اخ هم ،بارالههها خ هاران خک هی خک هی از ک ههار

مهابر حها خودمهان اسه کهه ي هوزدراخن جها مانهده اخهم وآنههااز مها سه ق گرفت هد.خهداخا ،مهادر

ص شهیدان غاخ یم.توقیقی ع اخ کن تا درص پیام رسانانن غاخ نشوخم.
خدا عزمی ده که ازخود جداشوخم وبه سوی تهو يجهرت ک هیم.يهاجر شهوخم واسهماعی نفه
ک یم..خداخا،اراده ای عطا کن تها يجهرت ک هیم واز کهش

در

را بهه ابهرايیم بسهاارخم تها از گمرايهی بهريیم وبرگهرد مع هد اخمهان رهوا

فهرار ک هیم تابهه مدرسهه امهام برسهیم.خهداخا ،بهه مها توفیه پیهروزی وبعهد از آن توفیه شههادت عطها

فرما.
خداخا ،م ر اخن رور نیس که شهید با رخخته شدن اولهین قطهره ای خهونش تمهام گ هايش را مهی بخشهی په

بارالها،سهر تها پها تقصهیرم وامیهد بهه درگايه دوختهه ام

تا خودت از روی لط وعطوفه مهن راعفهو ک هی.اما،آنقهدر گ ايهانم زخهاد اسه کهه حتهی بها توبهه کهردن يهم شهاخد کهافی ن اشهد،خداخا،پ
گردان که باشهادت بتوانم گ ايانم راشستشو ديم.
يد من از آمدن به ج هه اخن اس که ل ی

به ندای حسین زمان گفته باشم.

برادرانم يی وق از امام دس نکشید و به ندای امام ام در ير لحظه ل ی
عمر امام مستدام باد
رضا استخری66/8/1

ب وخید وامر او را اراع

ک ید.

توفیه را رفیه وخهار مهن

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید احمد زارعیان
تاریخ تولد51/6/61 :
تاریخ شهادت33/11/18 :

نام مدرسه :عابدینی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز احمد زارعیان

بهها سههشم بههر امههام امّه و امه شهههیدپرور اخههران ،بهها درود و سههشم بههر رزم ههدگان کفرسههتیز اسههشم و بهها امیههد صه ر بههرای خههانوادهی شهههیدان و امیههد شههفا بههرای
مجروحین و نماز جمعه در قد .
من احمهد زارعیان ،وظیفهه ی دخ هی خهود را نسه

بهه اسهشم عزخهز انجهام داده ام و در راه سهید الشههدا (ع) خهود را فهدا کهردم .چ انکهه حسهین(ع) ،علهی اک هر

را

در روز عاشورا فدا کرد ،مها در ج ههه تها آخهرخن قطهره ی خهونی کهه دارخهم بهرای اسهشم نثهار مهی ک هیم و از دشهمن نمهی ترسهیم و بعهد از مايها ،امه اسهشمی اخهران،
ج ههيا و پاخ اهيای مقاوم را تر نک د.
خانواده ام ص ر داشته باش د و افتخار ک د که در راه يهد اسهشم و قهرآن چ هین فرزنهدی را بهزر کردنهد و بهرای اسهشم فهدا کردنهد و بخشهیدند ،ت رخه

و تسهلی بهر

چ ین پدر و مادری.
پ

از شهادت من زخاد ناراحتی نک ید و در مسجد بهرای فرزنهدتان قهرآن بخوان هد و در روزيهای جمعهه در قطعهه ی شههدا بها امه شههیدپرور شهرک ک هد .سهشم مها را

به تمام دوستان و آش اخان و يمساخ ان برسانید و در م ز نزد پدر و مهادر مها بیاخ هد و آنيها را دلهداری بدي هد و اگهر خهوبی خها بهدی از مها دخهدهاخهد په
را ب خشید و حش ک ید .سشم ما يمچ ین به يفتاد و دو نفر شهیدان صحرای کربش که در روز عاشورا خود را فدای اسشم کردهاند برسانید.
تی  31امام حسن( ع )
احمد زارعیان 66/81/13

از شههادت ،مها

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید غالمرضا رنجبر
تاریخ تولد86/11/1 :
تاریخ شهادت31/6/1 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز غشمرضا رنج ر
زمانی فرا رسیده که رسال و دخن خود را نس

بهه خهدا و خله ادا نمهاخیم و امیهد بهر اخهن کهه ]توکه [ توسه بهر خداونهد متعها بتهوانیم تمهام دشهم ان اسهشم و

مسلمین را از کشورمان خار ک یم و اخن وظاخ ير مسلمان اسه کهه بها تجهاوز بهه اسهشم و نهامو
را نابود و از کشورمان اخرا ک یم و اک ون زمان آن فهرا رسهیده کهه خهور

و ورهن در مقابه يهر تجهاوزگری اخسهتاد و تها آخهرخن نیهرو آنهان

متجهاوزخن عراقهی کهه از يهی گونهه عمه غیهر اسهشمی و غیهر انسهانی مضهاخقه نمهی ک هد

نشان ديیم قدرت دخن خدا تا چه حد میباشد.
آيای وق حمله بر دشمن مزدور می باشد کهه يهر آن ممکهن اسه  ،ولهی مها امیهد بهه قهدرتی دارخهم کهه يهی قهدرتی بهاالتر از آن نیسه و خداونهد بهر مها م ّه
]نهاده[ اس که در ج هه ی ح می ج یم و در برابهر کفّهار بها آن يها م هارزه مهی ک هیم و بها خهاری امهام زمهان(عهج) پیهروز مهی شهوخم و عاشقههانه مهی ج ههیم تها بها
آخهرخن قطهرهی خهونهمان کهه در بدن دارخم از اسشم و قرآن دفاع می ک یم و راه آزادگی و راه حسین(ع) را ادامه خوايیم داد.
پدر و مادر عزخزم :از زحماتی که به شما داده ام معهبرت مهی خهوايم و از شهما مهی خههوايم کهه بهرای شههادتم ناراحه ن اشهید ،از اخهن کهه فرزنهدی در راه خداونهد و
اسشم دادهاخد خوشحا باشید.
من بر اسا

مسؤولیتی که ح

ج ههو کشههور آمههدم و بههه ج ه

نمهوده بهودم در راه اهلل و بهرای پاسهداری و حراسه از انقهش اسهشمی]کهه[ خهون بههای صدوشصه يهزار کشهته و مجهروح اسه در
علیههه ج اختکههاران پههرداختم ،مههن گههام نهههادن در اخههن مسههیر خههداخی را خه

شکس ديیم پیروزخم و اگر به ظاير شکس بخهورخم و کشته بشوخم پیروزخهم.

فرخضهههی بههزر مههی دانههم و در اخههن راه ]اگههر[ دشههمن را

پدر و مهادر عزخهزم :در زنهدگی رنهج فهراوان بهه شهما داده اخهم ،مهادر عزخهزم ،کهه بعهد از خهدا مهربهان تهرخن و عزخزتهرخن موجهود نهزد مهن يسهتی و مهن بهه وجهود تهو
افتخارمی ک م که چ ین فرزندی را تربی کردی که افتخار باشد ،مادر جهان بهه مهن درسهی آمهوختی کهه پهای خهود را جهای پهای خهاران حسهین بهن علهی(ع) گهبارم ،چهه
کشته شوم و چه بکشم ير دو پیروزی اس و افتخار بزر اس .
پدر و مادر عزخزم :اگر شهید شدم براخم گرخه نک ید ،زخرا بردباری و صه ر شهما باعهث شکسه دشهمن مهی شهود .بهرادرانم را بهه دخهن اسهشم تشهوخ ک یهد و ب وخیهد کهه
رايم را دن ا ک د.
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته .خداحافظ
غشمرضا رنج ر 66/81/7

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محمد رنجبر
تاریخ تولد81/11/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محمّد رنج ر

به نام خداوند در يم کوب ده ستم ران
اخ

زمانی اس که اسشم عزخزمان احتیا به خون و پهاخمردی مهردان دخهن دارد .جوانهان ،مهردان باخهد بهه ج ههه برونهد و خهون خهود را بهه پهای درخه اسهشم برخزنهد

تا اسشم آبیاری شده و بارور گردد.
من نیز به می و خواس خودم به ج

دشمن مهی روم تها بهه انهدازه ی توانهاخیم در راه اسهشم و کشهور عزخزمهان اخهران جههاد که م خها مهی کشهم خها کشهته مهی شهوم

که در ير دو حا راضیم.
و شما پدر عزخهزم من اخن راه را از د و جهان و با میه خهود انتخها کهردم و اخهن راه آنقهدر خهو اسه کهه يهر که

آگهاه شهود بهدون گفتهه حرکه مهی ک هد و

اخن راه که انتخا کردم ادامهه ی خهون يابیه و حسهین(ع) و شههدای ج هو و غهر کشهور اسهشمی اخهران اسه ؛ بهرای مهن يهی گونهه ناراحه ن اشهید ،اگهر شههید
شدم ناراح نشوخد ارمی ان داشته باشید که پیروزی از ماس .
پدر جان :اگر بدی از من دخدی مرا حش کن زخرا در کودکی من نادان بودم پدر ،يمیشهه سهر نمهاز دعها کهن تها ري هر عزخزمهان سهالم باشهد و امها تهو مهادرم ،مهرا حهش
کن باخد افتخار ک ی که فرزندی را بهزر کهرده ای کهه در راه اسهشم مهی ج هد .مهادر امیهدوارم کهه امهام زمهان(عهج) کمه

ک هد تها بتهوانیم اخهن صهدامیان و دشهم ان

ورن را از کشور اسشمی اخران بیرون ک یم و ان شااهلل بعداً به اتفا يهم بهه کهربش زخهارت حضهرت امهام حسهین(ع) بهروخم .مهادر اگهر نصهی و قسهم باشهد شههید مهی
شوم و اگر شهید شدم براخم گرخه نک ید و اگر گرخه کردخد به خاد علی اک ر امام حسین(ع) گرخه ک ید و اگر سعادت شهادت نداشتم به حضورتان برمی گردم.

و السشم
فرزند شما محمّد رنج ر سه آباد خیر

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید محسن احمد پناه
تاریخ تولد81/8/14 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :مرشدی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز محسن احمد پ اه
بِسْمِ رَ ِّ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدخِقیِن.
«وَ ال تَحْسَ َنَّ اْلَبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اْللَّهِ اَمْواتَاً بَ ْ اَحْیاءٌ عِ دَ رَبِّهِمْ خُرزَقونَ».
کسانی راکه در راه خدا کشته می شوند مرده ما دارخد بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی
خدم مردم شهید پرور مسلمان سشم عر

می رل د ] .می خورند[

( قرآن کرخم)

می که م و امیهدوارم کهه در شه جمعهه مشهغو دعها بهرای رزم هدگان اسهشم و امهام زمهان(عهج) و ناخه بهر حقّهش

امام ام باش د و آن يها را بهه ع هوان فهردی مسهلمان در جمههوری اسهشمی دخهن خهود را بهر قهرآن و اسهشم ادا ک هد و بهه حهر اخهن خ انهه مهرد توحیهد و پیرجمهاران
گو

فرا دي د و عم ک د که چیزی جهز سهعادت رسهیدن بهه خهدا نیسه و از امه شههید پهرور مهی خهوايم کهه در برخهورد بها مسهاخ بهی تفهاوت ن اشهد کهه خطهر

مسلمان بی تفاوت ،از کافران بیشتر اس  .از تمام دوستهان و آش اخان مهی خهوايم کههه مهرا ب خشه د و اگهر بههدی از مهن دخهده انهد بهه خهوبی خودشهان مهرا حهش ک هد
و به خوبی خودشان مرا ب خش د.
از رفیقان عزخزم می خوايم که راه مرا ادامه دي هد و اسهلحه ی از دسه افتهاده ی مهرا بهه دسه گیرنهد و بهه سهوی دشهمن نشهانه رونهد خها اخهن کهه در پشه ج ههه بهه
اسشم خدم ک د تا ان شااللّه راه کربش ير چهه زودتهر بهاز گهردد] شهود [يمهه در فهرات وضهو گرفتهه و در کهربش نمهاز جماعه را بهه امامه روح خهدا برگهزار ک هیم و
اگر يم فرص نیافتیم ق ر

را زخارت که یم الاق در آخرت از شفاع اخن امام عزخز محروم نمانیم.

اما تو ای پهدر و مهادر گرامی و برادر و خهوايرم ،مهرا حهش ک یهد و اگهر خهدا نصهی م کهرد کهه شههید شهوم بهرای مهن ن هران ن اشهید و يرگهز بهرای مهن گرخهه و زاری
نک ید ،م ر ادا کردن امان گرخه و زاری دارد؟ جان ما وسهیله ای بهیش نیسه کهه خهدا بهه رسهم امانه آن را در اختیهار مها نههاده اسه چهه بهتهر کهه اخهن امانه در راه
خود

صر شود.

و ای مادر اگر خواستی برای من گرخه ک هی بهرای علهی اک هر و امهام حسهین(ع) گرخهه کهن کهه يیچکهدام از مها ،خه
خشصه نهاخ ص ر و استقام را داشته با

نه مهوی او نخهوايیم بهود مها کهه گرخهه نهدارخم.

کهه خهدا بها صهابران اسه و يهر مصهی تی کهه بهر تهو وارد شهود خهدا را فرامهو

مکهن و خوشهحا بها

کهه فرزنهدت در

چ ین رايی قدم نهاده اس  ،رايی که خدا و پیغم ر و امامان معصهوم مها پسه دخدند رايهی کهه تمهام ملّه اخهران آرزو دارنهد در اخهن راه قهدم گبارنهد رايهی کهه حسهین(ع)
و  71تن از خاران وفادار

ری کردند.

در آخر دوباره از کلیه ی دوستان و اقوام و آش اخان عاجزانهه مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد و بهراخم رله مغفهرت نماخ هد .از کلیهه ی معلّمهان و سهروران گرامهی مهی
خوايم مرا حش ک د و از دانش آمهوزان و يمکشسهی يهاخم مهی خهوايم کهه در

را بخوان هد و مواظه گرويه يهای م هاف و انحرافهی باشه د کهه خطرشهان از کفهار

بیشتر اس و يمیشه به فکر خدا و قرآن باش د که نام خدا آرامش بخش د يای مؤم ین اس « .اَالْ بِبکْر الْلهْ تَطمَوِن اَلقلو ْ»
سخن دخ ری ندارم امید اس که ام مسهلمان ج ه

را تها رفه فت هه از که عهالم ادامهه دي هد و يمیشهه و يمهه حها بهرای امهام عزخهز دعها ک یهد و بها صهدای بل هد

ب وخید :خداخا ،خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دار ،رزم دگان اسشم نصرت عطا بفرما.

وَ السَّلَامْ عَلَی مَنِ اتَّ َ ِ اْلهُدَی
محسن احمد پ اه خوزستان 61/86/1

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید فرامرز رنجبر
تاریخ تولد83/11/11 :
تاریخ شهادت35/1/18 :

نام مدرسه :مرشدی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز فرامرز رنج ر

اعوذ باهلل السمی العلیم من الشیطان الرجیم
بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ
حسه ا اهلل و نعههم الوکیه نعههم المههوال و نعههم ال صههیر ،الحمههد اهلل ر العههالمین و العاق ههه للمتقههین و الصههشه و السههشم و علههی اشههر االن یههاء و المرسههلین ،ح یه الههه
العالمین ابوالقاسم مصطفی محمّد( ) و علی آله الطی ین الطايرخن المعصومین و العن الدائم علی اعدائهم اجمعین من آالن الی قیام خوم الدخن .
اخ جان ب ده ی حقیهر ،فرامهرز رنج هر فرزنهد علهی از] بهر[ خهود الزم دانسهتم کهه ر ه زمهان پیهام ر اکهرم( ) و ر ه فرمهان وحهی آن حضهرت تها االن کهه در
عصر ما امام مدّظله می باش د ادای وظیفه کرده باشم و از رر خود وصیتی به بازماندگانم ب ماخم.
ب بارخد ي امی که ب ده شهید شدم آقای رحمتی نماز ب ده را بخواند .ولی اگر موف نشدخد ير ک

بخواند اشکالی ندارد.

ثانیاً ق رم را در سه آباد پهلوی ق ر ناصر درب دانی به خا بساارخد و ي ام دف م باالی سرم دعای ندبه بخوانید.
پیام من به مل عزخز اسشمی اخن اس که برای يمیشه خود را برای ل ی

به امام گفتن آماده سازند و يی گاه امام را ت ها ن بارخد.

و تو ای مادر اگر من سعادت شهادت داشتم و اگر اخن آرزوی شرافتم دانه نصی م شهد از تهو مهی خهوايم کهه گرخهه نک هی و اگهر يهم خواسهتی گرخهه بکهه ی بهه خهاد علهی
اک هر امام حسیهن(ع) گهرخه کن و تهو ای پدر عزخهز که زحم کشهیدی و مهرا بهه اخهن حهد رسهاندی کهه بهه ج ههه بهروم باخهد افتخهار ک هی کهه چ هین فرزنهدی داری و
در راه اسشم دادهای و امیدوارم که مرا حش ک ی.
شما ای مل عزخز اگر کربش با خون من آزاد میشود ب بار خون من رخخته شود.
ای حسین بن علی(ع) اگر آن زمان ن ودم تا در کربش شرک ک م حا يستم و به ندای فرزندت امام خمی ی ل ی

گفتم و ير زمان آماده شهادت يستم.

خداوندا ،تا از من راضی نشوی مرا از بین م ر.
و شما ای برادرانم امیدوارم که راه مرا ادامه ديیهد و يمیشهه بهرای خهدا کهار انجهام ديیهد و شهما ای خهوايرانم حجابتهان را رعاخه ک یهد کهه حجها شهما از خهون مهن
کوب دهتر اس .
فرامرز رنج ر

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید علی زادسیرجان
تاریخ تولد81/11/7 :
تاریخ شهادت36/11/15 :

نام مدرسه :مرشدی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز علی زاد سیرجان

اسشم چیزی اس که اگر يمه فدای آن شوخم ارز

دارد.

(امام خمی ی)

انا يدخ ا الس ی اما شاکرا و اما کفورا ما راه را نشان می ديیم اخن مردم يست د که باخد انتخا ک د راه سعادت خا شقاوت را .
السشم علی

خا اباع داهلل الحسین .سشم و درود بی پاخهان بهر حضهرت مههدی(عهج) و ناخه بهر حقّهش ري هر ک یهر انقهش اسهشمی امهام خمی هی .ملّه اخهران قهدر اخهن

ري ر بزر را بدانید ،اخن خ

فرشته ای اس که خداوند برای نجات از فساد ،برای مها اخرانهی يها فرسهتاده ت هها سهشح مها کهه بهر يمهه ی قهدرتيها مهیتوانهد غل هه ک هد

اخمان اس و شما يم که اخمان به اهلل دارخد دعا ک ید که يمه ی اخهن نجهات يها از دعايهای شهما مهردم مسهلمان و متعههد اسه و يهی وقه يهم ناامیهد از درگهاه الههی
ن اشید که تا صدا زدخد جوا خوايد داد.
اخن وحدت يا را از يم جدا نک یهد ،نمازيهای جماعه را فهرادا نخوانیهد ،احتهرام ب بارخهد بهه اخهن دخهن مقهدّ

اسهشم کهه خداونهد احتهرام شهما خوايهد گباشه  ،قهوانین

قرآن زخر پا ن بارخد تا کمتر به بشيا گرفتار شوخد ،مواظ بري هيا و گرس هيا باشید تا از امتحان خو نتیجه ب یرخد.
من که به آن صورت وصیتی ندارم ،وصی من يمین يا که گفتم و از يمه مهمتر اراعه از فرمان ري ر که یر انقش اس .
من از تمام برادرانی که بها يهم در ج ههه بهودخم رله حهش بهودی مهی نمهاخم ،مهن از تمهام ايه خهانواده از پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادران گهرامیم رله حهش
بودی می نماخم .بلی پدر و مادر مهربان  ،يرچ هد کهه بهرای شهما فرزنهد خهوبی ن ههودم و نتوانسهتم حه ّ شهما را از گهردنم ادا که م از شهما خهوايش مهی کهه م بهه خهارر
خدا من را ب خشید تا جلو دخ ر برادران روسیاه ن اشم ،مردم به يی ع وان ح ندارند پدر و مادر بزرگوارم را ناراح ک د.

در رابطه با من  ...خو من نتوانسهتم ب یه م کهه بهرادر دخ هری بهرای نهامو
خ

و دخهن مهن ،جهان و مها بديهد و مهن يهم دسه روی دسه ب هبارم و احسها

کهردم

مسلمان يستم و وظیفهی شرعی مهن اسه حتهی اگهر کشهته شهوم در ق ها اخهن يمهه خهون پها کههه رخخههته شهده يهی کههاری نکهردم و از صهمیم قله مهی

گوخم خداخا مرا در خ

لحظه از گ اه پا و در يمان لحظه يم مرا به سوی حسین(ع) ب ر و ...

در ضمن مقداری پو تقرخ اً  31يهزار تومهان مهی شهود ان شهااهلل کهه خمه

آن يها را رد بک یهد و مهدت خه

پو يم به ب یاد شهید اصطه انات يدخه بديید و يهر قهدر کهه زخهاد آمهد بهه سهه قسهم بک یهد و خه
مسجد جام اصطه انات تقدخم ک ید و خ

سها نمهاز و روزه بهراخم ب یرخهد و مقهدار  1يهزار تومهان

قسهم بهه ج ههه حه علیهه باره بفرسهتید و خه

قسهم بهه

قسم دخ هر يهم بهه حهوزه ی علمیهه اصهطه انات تقهدخم ک یهد .ممکهن اسه وصهی نامهه ای از اخهن جانه پیهدا شهود يهی

کهدام ق و نیس به جهز يمین که تارخ خیلی نزدخ

دارد خع ی  63/86/81نوشتهام.

اخ جان وصی می نماخم به تمام مسلمین که امهروز روز امتحهان اسه مخلصهدارا ،شهکر کهه میهدان امتحهان براخمهان گباشهته اسه  ،يهر چهه اخهن ج ه
بکشد مسلمین باخد ناراح ن اش د چون که بیشتر امتحان خوايیم شد و اسهشم احتیها بهه کمه

بیشهتر رهو

بزرگهی دارد ،بهه قهو امهام امهروز اسهشم دچهار فت هه شهده اسهه و مها

باخهد آن قدر بج ه یم تا فته ه را از بیهن ب هرخم .خداونهدا مها را از اخهن آزمهاخش خهو بیهرون بیهاور .خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی ،حتهی ک هار مههدی (عهج)  ،خمی هی
را ن هدار .دعا برای امام فرامو

نشود.

و من اهلل التوفی والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
علی زاد سیرجان 63/86/81

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :استهبان
نام شهرستان :استهبان

شهید مسعود زارع
تاریخ تولد81/1/14 :
تاریخ شهادت35/1/14 :

نام مدرسه :مرشدی
زندگی نامه:
وصی نامه:
وصی نامه شهید عزخز مسعود زارع

با سهشم بهه خ انهه خداونهدی کهه مها را آفرخهد و بهر مها م ّه نههاد تها توانسهتیم خیهر را از شهر تشهخیص ديهیم و بها درود بهه فرزنهد زيهرا ( ) حضهرت صهاح
الزمان(عج) و سشم بر پیرجمهاران ،امهام امه حضهرت آخه اهلل العظمهی روح اهلل الموسهوی الخمی هی و بها درود بهه شههیدان در خهون خفتهه ،از صهدر اسهشم تها ک هون و
سشم بر رزم دگان صح هيای ح علیه بار و سشم به پدر و مادر مهربانم.
من از شما مردم و ملّ شهیدپرور اخران می خوايم کهه راه امهام حسهین(ع) را ادامهه ديیهد و اخهن کهافران از خهدا بهی خ هر را از زمهین و مهیهن عزخهز خهود بیهرون ک یهد.
از پدر و مادرم می خوايم که برای مهن ناراحه ن اشهید و بهراخم گرخهه نک یهد مهن در اخهن زنهدگی زودگهبر دنیها نتوانسهتم بهرای شهما خهدمتی که م ،امیهدوارم در آن دنیها
بتوانم ،از خداوند متعا برای شما رل مغفرت ک م و می خوايم که براخم دعا ک ید.
از برادران عزخزم می خوايم که راه مرا ادامه دي د و از خوايرانم می خوايم که يمان د زخ ( ) ص ر داشته باش د.
مسعود زارع 16/1/13

خاررات:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید محمد اکبری فرد
تاریخ تولد1651/11/6 :
تاریخ شهادت1635/5/61 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
بسیجی شهیدمحمداک ری فرد

فرزند:اک ر
مح تولد:اشک ان
تارخ تولد8316/88/3:
مح شهادت:جزخره ی مج ون(دانش آموز شهید)
تارخ شهادت8361/1/36:
سا 8316درشهر"اشک ان"ودرخهانواده ای مهبي ی وعاشه والخه چشهم بهه جههان گشودوباشهرک درمجهال
دبستان اشهک ان رفه وتحصهیشت ابتهداخی رادرآنجابهه پاخهان رسهاند.په

مهبي ی،باآدا وسه ن اسهشمی آش اشهد.درسها 8361بهه

ازپیهروزی انقهش باوجودسهن کهم ازبسهیجیان فعها وپرتحهر مدرسهه ومحلهه بهود.درم هز

برای خود کتابخانهه ی کهوچکی تهدار دخهده بودواوقهات فراغه رابهه مطالعهه مهی پرداخه .باورودبهه دوره راي ماخی،درکشسههای آمهوز
بسههیج شههرک کههرد.سهها

نظهامی و اردويهای تابسهتانی

بههه ج هههه رفه ودرم ههار فههاو وجزاخرمج ههون بادشههم ان متجاوزپیکههارکرد.سههرانجام درجزخههره ی مج ههون مورداصههاب تیردشههمن قرارگرفه

وبه فیض شهادت ناخ آمد.

خاد

گرامی باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی امه شهید محمد اک رخفرد
اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شرخ

له و اشهد ان محمدا ع ده و رسوله

خداخا :ي امیکه اخن نوشته را به ع وان وصی می نوخسم که بار سه ی ی گ هاه بهر قله م سه ی ی مهی ک هد مهی دانهم کهه مهن شاخسهته شههادت خع هی راه سهرخ مهردان
پا و مجايدان جان از نیستم اما به لط و عظم بی گرانه و بخشهاخش بهی انهدازه ات امیهد دارم.خهداخا مهن نمیهدانم امها ال اقه
براخم ن

و مردن در ان بسی ن

اخهن را مهی دانهم فضهای رختخهوا

آورتر خوايهد بهود ان شهااهلل بهه خهاری خداونهد ت هار و تعهالی فت هه و فسهاد در عهالم بهر شکسه خوايهد شهد .اگهر خوايیهد دخهن و

آخین محمدی ( ) يمیشه پا بر جا باشد ب بارخهد گلولهه يها و توپهها و موشهکها بهر سهر مها فهرود آخ هد (ان کهان دخهن محمهد لهم خسهتقم ا ال خقتلهی خها سهو خهدخ ی )
پ

ای شمشیريا ما را در خابید و بر سر ما فرود آخیهد کهه مها از شههادت در راه خهداه و ذخهن محمهد يهی ترسهی و بیمهی نهدارخم مهن اخهن راه را بها چشهم بهاز و آگايانهه

انتخا کرده ام تا دخن خود را به اسشم و اخن انقش اسشمی ادا ک م .يرگهز رايهی را کهه انتخها کهرده ام بهاز نخهوايم گشه مهن تهر جهی مهی ديهم بهرای ادامهه راه
شهدا و اولیا خدا به سوی حرم حسی ی را در اغو

ب یرم خا در خون خهود غلطهان شهوم اگهر امهام امهروز بفرماخ هد از بیابانههای سهوزان ج هو بها پايهای بري هه تها قهد

عزخز بدوم تا اخ که پرچم ال اله اال اهلل و محمدا رسو اهلل را بر بالین گ د قد

و بل دی م اره بر فراز در آورم اکر در اخن راه شهید شدم فوزی عظیم.

و اما ای پدر و مادرم من رفتم و به ابهدخ پیوسهتم مهن عاشه شههادت بهودم غم هین م ها  .شهرم ده ام از اخ کهه نتوانسهته ام مقهداری از زحمهات شهما را ج هران که م
باخد مرا ب خشی من بسوی اهلل گام برداشته ام و پیروز شهدم حها کهه شههید شهدم خوشهحا بها

کهه مهرگم شههادت در راه خهدا شهد و خهونم در راه خهدا رخختهه شهد.

خوايران عزخزم امیدوارم که اگر با اخن مهر مهن روبهرو شهدخد بتهوانی از امتحهان الههی سهر بل هد بیهرون آخهی .نمازياخه «را» او وقه بخهوان و سهر نمهاز دعها کهن و
تو ای مادر مرا حش کن تها عمهر پهانزده سهاله نتوانسهتم جواب هوی زحمهات شه انه روزت شهوم .از يمهه اقهوام و دوسهتان کهه مهرا مهی ش اسه د مهرا حهش ک یهد و مهرا
ب خشید و اگر تکه پاره ای از بدنم بدس شما رسید در ک ار دخ ر شهداء اشک ان دفن ک ید .
حقیر شما محمد اک ری فرد

خاررات:
موجود نیس
اک ری فرد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید محمد جعفری
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/61 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
بسیجی شهید محمد جعفری

فرزند :حسین
مح تولد :اشک ان
تارخ تولد8318/1/1:
مح شهادت:جزخره مج ون(جوانترخن شهید)
تارخ شهادت8361/1/36:
از رادمردان عرصه معرف و اخثار بهود کهه در سها  8318آسهمان الجهوردی شههر«اشهک ان» را بهه نهور جمها خهوخش روشهن سهاخ .کهودکی را در خهانواده ای مهبي ی
که داغ فقر و محرومی بر سی ه داش ساری کرد.ي وز غر شادخهای کودکانه بود که دس تقدخر ساخه پدری مهربان را از او درخغ داش .
در ششمین بهار زندگی قدم به محیط علم و دانش نهاد و در يمهین سها شهايد پیهروزی انقهش اسهشمی بهود.بها امیهد و آخ هده ای روشهن در مسهیر زنهدگی گهام نههاد و
دوره ی ابتههداخی را علیههرغم مشههکشت فههراوان بههه اتمههام رسههاند.ي ههام تحصههی در دوره راي مههاخی اوقههات فراغ ه و تعطههیشت تابسههتانی خههوخش را در بسههیج و سههازمان
ت لیغات می گبراند.با يجوم استک ار بهه مرزيهای کشهور،با وجهود سهن کم،دومهاه در ج ههه فهاو بهه مقابلهه بها دشهمن پرداخ ،سها
رفه .صه ح اه روز سههی ام مههرداد مههاه سهها  8361په

بهه مسهل سهرخ جزخهره ی مج هون

از سههلوکی عارفانههه،از سه ر خههار شههد و شهههادتش را بههه خههاران بشههارت داد.سههاع  1بعههدازظهر ي ههامی کههه

خورشید آرام آرام در باتشقهای خونین جزخره فرو می رف ،بر اثر اصاب ترکش خمااره ی دشمن به شهادت رسید.

او مرخدی بود خرمن سوخ

وز مراد

در

عش آموخته

وصی نامه:
اعوذ با اهلل من الشیطان ارجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه شهید محمد جعفری
اخاه نستعین خیر ناصر ومعین.
از آنجاخی که مساله ج

آن در صدر اسشم از اعهم واج هات اسه  .اخ جانه بع هوان خه

ورو

بسهیجی حقیهر بهر خهود واجه وتکلیه دانسهتم کهه چ هد کلمهه نامهه

را بع وان وصی و آخرخن نامه برای شما بهرادران وخهوايران عزخهز ب وخسهم بهرادران وصهی اخ جانه نسه

بهه شهما اخهن اسه کهه يمچهون عزخهزان کهربشی حسهین

بن علی «ع» مردانه علیه بار بج ید  ،پیهران يمچهون ح یه بهن مظهاير وسهید الشههدا سهاالر شههیدان وجوانهان ع ها

وار ونوجهوان علهی اک هر وار وکودکهان علهی

اصغر وار بسوی ج هه يا بشتاب د وراه شههیدان را ادامهه دي هد .چهون اخهن مهردان وظیفهه عظهیم وبسهیار مهمهی بهر عههده دارنهد ودر اخهن بريهه از زمهان يهی مسهاله ای
واج تر از مساله ج

نیس و بر شما برادران ونوجوانهان واجه اسه کهه اسهلحه مهرا در بهر گیرخهد وسه ر مهرا خهالی ن بارخهد بهر شهما جوانهان واجه اسه کهه بها

اخن صدام نوکر حلقه به گو

آمرخکاخی بهه م هارزه بهر خیزخهد واخهن صهدام (را) در م طقهه خفهه ک یهد ب ابهه گفتهه و فرمهوده قائهد اعظهم امهام روح اهلل کهه مهی فرماخهد( :

اخن صدام تا وقتی خفه نشود م طقهه آرام نخوايهد گرفه  ).خهوايران بهر شماسه کهه در پشه ج ههه فعالیتهاختهان را گسهتر

ديیهد  .مهمتهرخن وظیفهه شهما در حها

حاضر حفظ حجا اسشمی اس کهه ان یهاء بهر آن تاکیهد فهراوان مهی ک هد وخکهی از ائمهه مهی گوخهد :ای زن بهه تهواز فارمهه اخهن گونهه خطها اسه
ترخن زخ

ارزنهده

زن حفظ حجا اس

خوايرانم وظیفه شما بسیار س ین اس بر شهما واجه اسه کهه بها حفهظ حجابتهان مشهتی محکهم بهه ديهان شهر وغهر بزنیهد .ت هها خهوايش مهن بهه امه شههید
پرور ويمیشه در صح ه اخران وبه خصو

ام حهز اهلل اشهک ان اخهن اسه کهه يمان هد مهردم کوفهه کهه امهام حسهین را ت هها گباشهت د امامتهان را يرگهز ت هان بارخهد

و ت هاخش ن بارخد  .برادران يمیشه دن الهه رو امهام باشهید ويرگهاه دلتهان ت ه

شهد بهه ج ههه بیاخیهد چهون ج ههه مدرسهه عشه اسه ومدرسهه خودسهازی اسه تهامی

توانید برای امام دس پرورده علی (ع) چه در نمازتان چه در مراسهمات چهه در شهعاريا ختهان دعها ک یهد و از خداونهد بخوايیهد امهام عزخهز را حتهی ک هار امهام زمهان بهرای
مسلمین ن ه دارد .برادرم ومادرم يرگهز بهرای مهن گرخهه ن ماخیهد چهون گرخهه شهما دشهمن را خوشهحا مهی نماخهد ،مهادرم سهیاه ناوشهید چهون م افقهان کهورد از سهیه
پوشیدن شما سوء اسهتفاده خوايهد کهرد اخهن م افقهان از خهدا بهی خ هر بها شههید کهردن پاسهداريای قهرمهان و ارتشهیان دالور وبسهیجیان جهان بهر که خوشهحا مهی
شوند ای مادرم م ادا بهه خهودت نهاراحتی راه ديیهد اگهر لیاقه آن را داشهت د کهه شههید شهوم خهون مهن سهرخ تهر از خهون پاسهدار تهازه دامهاد نیسه کهه م هاف شه
عروسی او را به عزا م د می سازد .مهادر م هر خهون مهن سهرخ تهر از خهون آن ارتشهی اسه  .مهادرم وبهرادرم روز و شه انتظهار آن را مهی کشهیدم کهه کهی جوانهها از
راه می رسد (می رس د) که بع وان خوشحالی کهه شهده پهرچم سه ز وعکه
ق

از اخن بر پاخان خدم را ب یرخد شههادت را

م هار حضهرت امهام را بهر بهام خانهه يهای خهود بزنیهد ولهی سهر انجهام دو روز خها خه

روز

مهر ذله بهار تهرجی مهی ديهیم وشهرب شهیرخن شههادت را مهی نوشهید .وآخهرخن وصهی مهن بهه مهادرم اخهن

اس که در ي ام دفن من چشمهاخم را باز ب بارخد تا کوردالن بدان د کهه مهن کهور کورانهه از دنیها نرفتهه ام ودسهتهاخم را بیهرون ب بارخهد تها دنیها رل هان ب ی هد کهه مهن
با خودم از اخن دنیای بی حاص چیزی ن ردم  ،مشتهاخم را گره ک ید تها در لحظهات آخهر مشهتی محکهم بهه ديهان شهر وغهر بکهوبیم .مهادرم کهاری مکهن کهه ب وخ هد
خانواده شهید اس که اخن کاريا را می ک د که در شهان آنهها نیسه .تهو کهه جهزء نهاچیزی از خهانواده يهای شههدا يسهتی نک هد سهوء اسهتفاده ک هی  .بهرادرم از تهو مهی
خوايم که مرا ب خشید ( ب خشی) از تمام دوستان وآش اخان کهه مهرا مهی ش اسه د عاجزانهه مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد  ،بهرادرم قهدر اخهن انقهش وامهام (را) بدانیهد
که بعدا پشیمانی سودی ندارد .امام عزخزمان را دعا ک ید واخن مرد علم وعم را ت ها ن بارخد
شم سوزان توام اخ ونه خاموشم مکن
محمد جعفری 6/3/83

خاررات:
موجود نیس
جعفری.jpg

از ک ارت می روم اما فراموشم مکن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید عیسی طلعتی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1635/5/61 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
بسیجی شهید عیسی رلعتی

فرزند:غشمرضا
مح تولد:اشک ان
تارخ تولد8316/7/8:
مح شهادت:جزخره ی مج ون(دانش آموز شهید)
تارخ شهادت8361/1/36:
تولههد

در سهها  8316در شهههر «اشههک ان»بههه ث ه رسههید.در فضههای مع ههوی خههانواده ای اصههی و مههبي ی بالیههد و در

عشهه و سههرافرازی را از مههردم صههمیمی

زادگايش فرا گرف .تحصیشت ابتداخی و راي مهاخی را در شههر اشهک ان بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند.در آسهتانه ورود بهه دانشسهرای مقهدماتی بهود کهه يجهر گلههای بهاغ
و عههرو کروبیههان خهها ،د شههیداخی ا

را روانههه ی ج هههه کههرد.خ ه

مههاه در آن سههوی آبهههای ارونههد و در فضههاخی آک ههده از بههوی عطههر والفجرخان،بههه راز و نیههازی

عاشقانه با دلدار و جهادی قهر آمیز بها دشهمن پرداخه 83.روز بهه مرخصهی آمهد و دگربهاره روانهه ی جزاخهر مج هون شهد.در دوازديمهین روز حضهور،به وصها خهار رسهید
و جاودانه تارخ شد.

تو چون بوی گ می وزی ص و شام
به تو ای بهار مهاجر،سشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه شهیدعیسی رلعتی
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیا ء ع د ربهم خرزقون
يرگز ما دارخد کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند ودر نزد پروردگار روزی می خورند
اولین وصیتم اخن اس ،امام رات هان بارخهدواخن حسهین زمهان وموسهی قهرن وابهرايیم دوران خمی هی به شهکن رايیچ هاه ودريهی زمهان وچهه درزمهان سهختی ونهاراحتی
وچه درزمان خوشی اخن پیرجماران حسین زمان رامان داي کوفه که حسین «ع»را رياکردندريانک یدچون ت ها آرزوی دشمن يمین اس .
دومههین وصههیتم اخههن اسهه کههه درصههح ه باشههیدودرتمام مراسمهاشههرک ک یدواگرشهداءزخادشههد دلسردنشههوخدچون شههعارما اخههن اسهه کههه آنقدرشهههیدمیديیم تهها
آقاوموالخمان مهدی بیاخد.
سهومین وصههیتم اخههن اسه کههه ای جوانههها دربسههترمر نمیرخهدچون علههی اک رحسههین مههر سههرخ راتههرجی داد بههر زنهدگی ن ههین.وجوانههان بههه نههدای يه مههن ناصههر
خ صرنی حسین زمان پاس ديید وای پیرمرديا شمانیز دربسترمر ن اخدبمیرخدچون ح ی بن مظايرشهادت درراه خدارابرزندگی ن ین دنیای فانی ترجی داد.
چهارمین وصیتم اخن اس که برای من گرخه نک یهد وای مادريرگهاه خواسهتی بهرمن گرخهه ک هی برحسهین«ع»وعلهی اک رگرخهه کهن چهون مهن درمیهان رزم هدگان کشهته
شدم اماحسین يمه خارانش کشته شدندوخودت های ت ها سر

راازقفابرخدند.

پ جمین وصیتم اخن اس که جوانان دن ا شهرتهای دنیا ن اشیدوخودرابه خدانزدخ
ششمین وصیتم اخن اس ای دانش آموزان عزخزمدرسه ودر

ک یدتامی توانید دردعايای کمی وتوس شرک ک ید.

راريانک یدچون دشمن بیشترخن ضربه رامی تواندازراه فري

بزند.

يفتمین وصیتم اخن اس که ای پدرومادرعزخزم برادرانم راخو واسشمی تربی ک یدکه راه حسین «ع»ادامه دي دودرخط حسین«ع»حرک ک د.
بطورکلی وصاخای من اخن اس که مادخات راکم ومع وخات رازخادود رابه دنیان دخدکه اخن دنیافانی اس وبه فکرآخرتتان باشید.
بعدازيرنمازاخن دعاراحتمابخوانید:خداخا خداخاتاانقش مهدی«عج»حتی ک ارمهدی خمی ی ران هدار
ودرآخراخ که بدن مرااگرچیزی ازآن باقی ماند درک ارق رشهدای اشک ان دفن ک ید.
مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خا

چ دروزی قفسی ساخته اند از بدنم

من به خودنامدم اخ جاکه به خودباز روم آنکه آوردمرا بازبرد درور م

حقیرشما عیسی رلعتی«مورخه»8361/3/ 81:

خاررات:
موجود نیس
رلعتی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید احمد محمدی پور
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/13 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
بسیجی شهید احمد محمدی پور

فرزند :حمزه
محم تولد :کا
تارخ تولد8331/8/1 :
مح شهادت:شلمچه (عملیات کربشی )86
تارخ شهادت8363/88/16 :
سا  8331در روستای کا از تواب بخهش اشهک ان در خهانواده ای متوسهط دخهده بهه جههان گشهود وبها اخهش وآدا اسهشمی آشه ا شهد.تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی
را در زادگايش به پاخان برد ودوره متوسطه را تها کهش

سهوم در دبیرسهتان شههید بهشهتی المهرد ادامهه داد.نوجهوانی مهربهان وبها اسهتعداد بهود واز سهیمای ملکهوتی ا

نور اخمان تشلوء می زد.ي امی که ج ی نابرابر چهره گشهود از سه ر علهم ودانهش قهدم بهه عرصهه جههاد وشههادت گزاشه .در عملیهات والفجهر  1يمچهون شهیر بچهه
ای چاب

بر دشمن میتاخ کهه ناگههان انجهار گلولهه ای شهیمیاخی نفه

بیمارستان فاو به خاران رفته پیوس .

وصی نامه:

کشهیدن را بهر او دشهوار کهرد.سهرانجام در لحظهه ای سهاید عهرو

شههادت را پهبخرا شهد ودر

وصی نامه بسیجی شهید احمد محمدی پور
تارخ والدت8313:
مح والدت:کا

تارخ شهادت63/88/16:
مح شهادت:فاو(والفجر)

با درود فراواان به امام ام آن نائ امام زمان که ما را از م جش فساد به سوی اهلل سو داد.وصیت امه ام را آغاز می ک م.
اوا از ير چیز برادران و خوايران گرامی:اخن را از شما مهی خهوايم کهه امهام عزخزمهان را ت هها ن زارخهدزخرا بها بهودن وی تمهام توروهه يهالی دشهم ان خ ثهی و حربهه يهای
آنها به زخان خودشان به اتمام می رسد.
تمامی يد و مقصود ما اسشم اسه و اخهن انقهش و تمهامی مله اخهران وسهیله ای بهرای تحقه آن مهی باشهد.بهرادران و خهوايران گرامهی اتحادتهان در پشه ج ههه
بیشتر ک ید چون که شما اهلل و ÷خام ر و امامتان خکی اس په

علتهی وجهود نهدارد کهه شهما اخهتش داشهته باشهید.م هر توطوهه دشهم ان انقهش کهه از شهما میخهوايم

که در برابر آن يوشیار باشید و ب ده افتخار میک م و شکر خدای را به جها مهی آورم گهه بهه ع هوان سهر بهاز امهام زمهان بهوده ام و در راه دخهن محمهد ( )فهدا شهديام امها
قومان و خوخشان و تمامی ايالی زادگايم کا از شما می خوايم که بهرای مهن گرخهه نک یهد بهرای امهاتم حسهین و فرزنهدان آن کهه بهه اسهارت رفتهه انهد گرخهه ک یهد کهه
در آن زمان فرخاد می زد<ي من ناصرن من خ صرنی> وکسی ن ود که به خاری آن بشتابد.
و برای علی اک ر حسین گرخه ک ید که خود

ت ها به میدان رف و شهید شهد نهه بهرای مهن کهه بها يهزاران سهرباز و بسهیجی بهه ج ه

داماد حسین گرخه ک ید که موقعی کهه بها عروسهش وداع کهرد خهود
من زحم کشیدخد و از شما التما

کفهار رفهتم و بهرای قاسهم تهازه

ت هها بهود  .امها پهدر و مهادر ارجم هد و گرامهی و عزخهزم  81سها خصوصها در اخهام کهودکی بهرای

دعا دارم و از شما مخصوصا مادر بزرر مهربهانم مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد پهدر جهان مهی دانهم کهه قرخه دو سها اسه

که در قطر می مانی و به اخران نمی آمدی.برای چه يهدفی بهود؟ بهرای اخهن بهود کهه مهادرم براخه نوشهته بهود کهه مهی خهوايم کهار احمهد را بهه اتمهام برسهانم (مراسهم
عقد وعروسی}و از شما می خوايیم گه فقط مهرا حهش ک یهد کهه مراسهم عقهد مهن خداونهد بهه عههده کسهی دخ هر گباشهته بهود و از خهدای م هان اجهری بهزر بهرای
شما خوايانم و يمچ ین مادر و مادر بزرگم و خهوايرانم و عمهه يهاخم و دختهر عمهه يهاخم از تمهامی شهما حهش بهودی مهی رله م و از شهما مم هونم و امیهدوارم کهه مهرا
ب خشید و اما برادرم محمود و سلیمان از شما می خهوايم کهه يم هام بها کلیهه بهرادران گهروه مقاومه يهر خه

سهربازی بهرای اسهشم نظیهر چمرانهها باشهید.و مهن کهه

امانتی بیش پهلوی شما ن ودم و از آن خداوند بوده ام و حا نیز رفته ام پهلوی وی و شما نیز اخ چ ین می باشید.
و اما سخ ی دارم با خانواده يای شهدا و اسرا شهما بهه يهی ع هوان دلخهوری نک یهد يهر شههادتی مکمه آن اسهارت مهی باشهد اگهر امهام حسهین شههید شهده بهود امها
کاروان اسرای کربش و زخ

ن ودند اصش شهاخد خهادی از امهام حسهین نمهی مانهد و مهی گفت هد کهه خه

خهارجی قیهام کهرده و سهرکو شهده اسه امها بها بهودن زخ ه

يد و قیام امام حسین به جهان دصادر شد.
در ÷اخان از کلیه برادران و خوايران کها و پهاقشت واشهک ان کهه مهرا مهی ش اسه د خوايشهم دم کهه مهرا حهش ک یهد و از صهمیم قله مهرا در ق رسهتان آ ان هار دراز
کا به خا بساارخد.

خاررات:
موجود نیس
محمدی پور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید حسین راستگو
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1636/1/14 :

نام مدرسه :شهید دکتر مفتح
زندگی نامه:
بسیجی شهید حسین راست و
فرزند:داد اهلل
مح تولد  :الور خش
تارخ تولد8331/3/1 :
مح شهادت :پاس اه زخد(دانش آموز شهید)
تارخ شهدت8363/1/11:
سا  8331در روستای الور خش در خانواده ای زحمهتکش دخهده بهه جههان گشهود .نهها وجهود
کرخم را در مکته خانهه فهرا گرفه و وارد دبسهتان شههید مختهاری شهد.په

تها سهن  1سهال ی در پرتهو تعلهیم و تربیه پهدر بهود.خوانهدن قهرآن

از پاخهان دوره ابتهداخی ،بهدلی ن هودن مدرسهه در محه  ،بهه اسهتان يرمزگهان رفه و در

مدرسه راي ماخی شهید مفت بهده به تحصی پرداخ .با يجهوم وحشهیانه دخهو سهیرتان بعثهی بهه کشهور  ،بها مراجعهه بهه بسهیج  ،داورله عزخمه بهه ج ههه شهد.په

از

ری دوره يای آموزشی رايی ايواز شد و در قسم امهدادگری مشهغو خهدم گردخهد.مهدت  11روز در ج ههه بهود کهه بهر اثهر اصهاب گلولهه دشهمن در پاسه اه زخهد بهه
شهادت رسید

راه س ز

يمواره پر ريرو باد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
راست و.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید حیدر گردون
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
بسیجی شهید حیدر گردون

فرزند:محمد
مح تولد:اشک ان
تارخ تولد8331/3/1:
مح شهادت:شلمچه(فرزند شهید محمد گردون)
تارخ شهادت8361/88/18:
در شهر «اشک ان»از تواب شهرستان المهرد اسهتان فهار

در خهانواده ای فقیهر و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود.يشه سهاله بهود کهه بها نسهیم حیهات بخهش انقهش

اسههشمی جههانی تههازه گرفهه و دوران رشههد و شههکوفاخی خههود را در فضههای پهها مع ههوی انقههش آغههاز کههرد.در سههن  81سههال ی بهها جههداخی پههدر و مههادر روربههرو
شد.تحصیشتش را تا سا دوم دبیرستان ادامهه داد و خوانهدن قهرآن کهرخم را در مهدت سهی و په ج روز فراگرفه .در ج ه
نیم پ

تحمیلهی پهدر

بهه شههادت رسهید.دو سها و

از شههادت پدر،سهشح افتهاده ی وی را برگرفه و از سه ر علهم و دانهش ريسهاار میهدان يهای جههاد و شههادت شهد.ابتهدا در شهلمچه بها دشهمن ج یهد و بهار

دوم در يفتمین روز شهادت دوستش قاسم ضیاخی،به ج هه رف .سر انجام پ
خاد

گرامی باد.

از عملیات کربشی ،1به آرزوی دخرخ ه ا

رسید و شهد شهادت نوشید.

وصی نامه:
وصی نامه شهید حیدر گردون
بسم ر الشهداء
خا اخها البخن ام وا استعی وا بالص ر والصشة ان اهلل م الصابرخن
با تقدخم به پیش اه مقد

ولی عصر (عج)وبا سشم به ري ر ک یر انقش وبها سهشم بهه رزم هدگان کفهر سهتیز ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه وبها سهشم بهه شههیدان صهدر

اسشم تا ک ون به خصو

تحمیلی وباالخص شهدای م طقهه اشهک ان وبها سهشم بهه خهانواده معظهم شههدا وبها سهشم بهه شهما امه شههید پهرور اشهک ان

شهدای ج

وحومه.ب ده حقیر حیدر گردون بهه ع هوان بهرادری وفرزنهدی حقیهر بهه شهما بهرادرم وخهوايرانم ومهادرم وشهما امه حهز اهلل چ هد کلمهه ای بهه ع هوان وصهی ار خهود
الزم دانستم که ب وخسم .ابتدا به شهما بهرادر عزخهز ومهربهان ای بهرادر جهان راه بهرادرت را ادامهه بهده ودر يهر وقه کهه باشهد امهام را ت هها ن هبار ودر يمهه حها صه ور
با

که ص ر شما باعهث دلسهردی دشهمن وبهاالخره باعهث شکسه دشهمن مهی شهود .بعهد بهه شهما خهوايران عزخهزم ،ای خهوايرم توباخهد مثه زخ ه کهه پیهام خهون

حسین را به تمام جهان رساند شما يهم باخهد پیهام ر
پیام ر

خهون شههیدان باشهید وشهما بها حفهظ حجها خودتهان دشهمن را سهرکو ک یهد واخهن سهیايی حجها شهما کهه

خون شهیدان می باشد وسیايی حجا شما کوب ده تر از سرخی خهون مهن مهی باشهد وخشصهه صه ور وپاخهدار باشهید کهه يهر که

باخهد از اخهن دنیها رفه «انها

هلل وانا الیه راجعون» وچه خو اس که اخن رفتن در راه خدا وخهدم بهه مملکه باشهد.وشهما ای مهادر عزخهز ومهربهان شهما يهم اصهش ناراحه ن اشهید وم هادا خهم بهه
ابرو آورخد که باعث شادی دشم ان شود وير وقه مهی خهوايی گرخهه ک یهد بهه خهاد اصهحا حسهین (ع)گرخهه ک یهد ويهم چ هان کهه پهدر فرمودنهد شهما وکیه ووصهی
بچه يا شما می باشید وبهه شهرری کهه خهوايران وبهرادرم را در راه خهدا وخهدم بهه فقهرا دعهوت ک یهد وچ هان تربیه ک یهد کهه خهدای نکهرده باعهث شهادی دشهم ان
شودومردم رع ه زن د وشما باخد ص ور باشید که خداوند صابران را دوسه میهدارد واگهر حهاجتی مهی رل هی از خهدا بطله کهه ادعهونی اسهتج لکهم وخداونهد مهی گوخ هد
که بخوانید مرا تا اجاب ک م ش ا را .
واز شما ام حز اهلل وشهید پرور می خوايم که امام را ت ها ن بارخهد وسه ر خهالی شهده شههیدان را پهر ک یهد وبهه ج ههه يها يجهوم آورخهد اگهر مها شههید شهدخم شهما
کربش را آزاد ک ید.وشما ام شهید پهرور سه ريای ع ادی،سیاسهی نمهاز جمعهه را تهر نک یهد ويمیشهه در صهفو بهه يهم پیوسهته نمهاز جمعهه شهرک ک یهد واز زخهاد
شهید دادن دلسرد ن اشید.وشما دانش آموزان عزخهز سه ريای مدرسهه را تهر نک یهد وبها سهشح خهود خع هی قلهم بها دشهمن بهزر آمرخکها بج یهد واگهر ممکهن باشهد
س ر شهیدان دانش آموز در
ج ههه ج ه

را پههر ک یههد.وچ ههان بههه حههر مربیههان باشههید کههه دشههمن سههرکو شههود چونکههه يههر ضههربه ای ]را[دشههمن از راه فري ه

بههه آن مملکه وارد مههی ک ههد

وفري تان را باال ب رخد که دشمن جهانی را گهیج ک یهد واخهن جیالههای باره را در ذيهن خهود بیهرون ک هد.واگهر شههادت نصهی اخهن ب هده حقیهر شهد قهدر امهام جمعهه
عزخز را بدانید وبه حرفهای او گو
در پاخان از يمه ک

ک ید که او می تواند برای شما کاری انجام ديد.

می خوايم که در مراسمها شرک ک یهد وبهه فرمهان امهام خهود ل یه

گوخیهد واز مهادر وخهوايرانم وبهرادرم مهی خهوايم در مهر ب هده گرخهه وزاری

نک ید که باعث شادی دشم ان شودودر پاخان می خوايم که در يمه وق ومخصوصا در پاخان نمازياختان ب دخید
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
حیدرگردون
61/88/1

خاررات:
موجود نیس
گردون.jpg

والسشم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید عبداهلل مختاری
تاریخ تولد1685/6/11 :
تاریخ شهادت1631/7/11 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
بس هیجی شهههید ع ههداهلل مختههاری فرزنههد :امههان اهلل مح ه تولههد  :اشههک ان تههارخ تولههد 86/63/8331:مح ه شهههادت:زبی هدات تههارخ شهههادت 88/67/8368:دانههش آمههوز
شهههید شههم وجههود

در دوازديههم مهرمههاه سهها  8331شمس هی ش سههتان کل ههه ی محقههر امههان اهلل را در روسههتای الورخش ه روشههن سههاخ در سههن  7سههال ی وارد

دبستان شد و دوره ی ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند.يم هام بها آموزگهاران مدرسهه و جوانهان روسهتا د در گهرو انقهش داشه و مشهتاقانه از نهضه حضهرت
امههام ررفههداری م هی نمههود.په
تحص هیلی،در

از پی هروزی انقههش بههرای ادامههه ی تحصهی راي هی ب ههدر ل ههه شههد.بهها شههروع ج ه

را ريهها کههرد و از ررخ ه سههااه المههرد راي هی می هدانهای ن ههرد شههد.پ ه

تحمیل هی علهی رغههم اسههتعداد فههراوان و پیشههرف

از شههرک در عملی هات بههزر رمضههان از ناحی هه ی دس ه مجههروح شههد و در

بیمارستان سرخ حصار تهران بستری گردخد پهانزده روز بعهد شهو دخهدار حه دوبهاره او را روانهه ی دخهار عشه کهرد.سهرانجام در ج ههه ی زبیهدات په
نماز ظهر مورد اصاب ترکش خمااره دشمن قرار گرف و به شهادت رسید.

وصی نامه:
خشصه ای از وصیت امه بسیجی شهید ع داهلل مختاری
يمه ما باخد در راه اسشم فدا شوخم
انا هلل و انا الیه راجعون (يمه از خداخیم و بسوی او باز می گردخم)

از اقامهه آخهرخن

من از بسیج سااه پاتسداران المرد عازم ج هه ن رد ح علیه باره شهده ام و بهه اخها امیهد کهه بتهوانم بها خهاری خداونهد بهه سههم خهود ضهربه ای بهه صهدامیان وارد آورم
و با سشح قل دشمن را نشانه روم و با خون ناچیز خود درخ اسشم را که به وسهیله علهی اک ريهای زمهان پهر بهار شهده  ,پهر بهارتر سهازم و بهه فهدای ري هر انقهش کهه
بتهای زمان خه ی شاه و ملی گرايا را خکی پ

از دخ ری شکسهته و حهاال يهم خهوايرانم بزرگتهرخن سه ر شهما حجها اسه مهن بهرادر کوچه

می دارم که شمايا س ر حجابتان را حفظ ک ید و به ج ههه يها کمه
شما باد

.

ک یهد  ,بهرای گرخهه و زاری نک یهد  ,حجلهه گهاه شهادی و رخه دامهادخم ب دخهد خهدا حهافظ يمهه

8367/1/8

زمین آن ز نثار شکوفه يا رن ین

فضای آن ز فیض دعا و نماز عطر آگین

م ر حسین نیاخد به بازدخد شهید

که يس دخدن او آخرخن امید شهید

من از دخار دلیران ج هه می آخم

ز سرخ بیشه شیران ج هه می آخم

از آن دخار که نور امید می خیزد

نوخد فت ز خون شهید می خیزد

ازآن دخار که بوی حسین می آخد

شمیمش از سر کوی حسین می آخد

خاررات:
موجود نیس
مختاری.jpg

شهما يمیشهه دوسه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اشکنان
نام شهرستان :اشکنان

شهید مصطفی منفرد
تاریخ تولد1681/1/13 :
تاریخ شهادت1635/8/61 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
بسیجی شهید مصطفی م فرد

فرزند:ع ا
مح تولد:اشک ان
تارخ تولد8331/8/86:
مح شهادت:فاو(دانش آموز شهید)
تارخ شهادت8361/3/38:
سا  8331در شهر «اشک ان»از تواب شهرستان المهرد در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود.تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و
در اغل سالها شاگرد ممتاز بهود.بهه خوانهدن کتابههای دخ هی عشقهه ی فهراوان داشه و در ک هار کتابههای درسهی،قرآن کهرخم ،نههج ال شغهه و مفهاتی الج هان را مطالعهه
می کرد.از بسیجیان فعا مسجد امهام خمی هی(ره)اشهک ان بهود و در اغله مراسهم و برنامهه يها شهرک داشه .در جرخهان ج ه

تحمیلهی بها آنکهه ت هها شهانزده بههار از

عمر شرخفش گبشته بود،مشهتاقانه بهه ج ههه رفه و بها دشهمن متجهاوز پیکهار کهرد.نوجهوانی پها و بهی آالخهش بهود36،شه انه روز در شه ه جزخهره ی فاو،بهه خوسهازی
پرداخ تا سر انجام در خط پداف د فاو بر اثر اصاب ترکش خمااره ی دشمن به فیض عظمای شهادت رسید.

چ ین مقام را شاخسته چ ین مردانی باد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
م فرد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید شهرام آتشکار
تاریخ تولد81/7/8 :
تاریخ شهادت37/6/3 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
شهرام اتشکار.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مرتضی پرویزی
تاریخ تولد85/8/11 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید شهرام تشکر
تاریخ تولد84/6/4 :
تاریخ شهادت38/11/15 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
شهرام تشکر.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید کاووس جعفری
تاریخ تولد88/7/1 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
کاوو

جعفری.jpg

33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مجید خسروی
تاریخ تولد85/8/61 :
تاریخ شهادت38/11/16 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مجید خسروی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید بهروز صالحی
تاریخ تولد88/5/15 :
تاریخ شهادت31/11/5 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
بهروز صالحی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سید عمران فتاحی
تاریخ تولد84/11/18 :
تاریخ شهادت35/11/4 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید عمران فتاحی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اکبر کوثری
تاریخ تولد83/3/15 :
تاریخ شهادت31/7/11 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اک ر کوثری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید خسرو محمودی
تاریخ تولد88/1/61 :
تاریخ شهادت31/4/8 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
خسرو محمودی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید جلیل مشتاق زاده
تاریخ تولد83/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
جلی مشتا زاده.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سید درویش ملک حسینی
تاریخ تولد88/1/11 :
تاریخ شهادت31/1/16 :

نام مدرسه :امام حسن مجتبی ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید دروخش مل
33111716

حسی ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی محمد موسوی
تاریخ تولد88/8/7 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
موسوی
وصی نامه:
موسوی
خاررات:
موسوی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حسن ابراهیمی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
حسن ابرايیمی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ابراهیم اسماعیلی
تاریخ تولد83/8/61 :
تاریخ شهادت36/1/17 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
ابرايیم اسماعیلی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدمحمدباقر افضلی
تاریخ تولد81/7/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
محمد باقر افضلی(سید اقا.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدمحمدباقر افضلی
تاریخ تولد83/8/1 :
تاریخ شهادت35/11/3 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد باقر افضلی سید جما .jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید فرهاد امیری
تاریخ تولد84/8/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
فرياد امیری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدرضا ایمنی
تاریخ تولد86/3/11 :
تاریخ شهادت31/11/16 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
محمد رضا اخم ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمود آذرباد
تاریخ تولد51/4/1 :
تاریخ شهادت33/8/5 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
محمود اذرباد.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید احمد تدین
تاریخ تولد85/11/1 :
تاریخ شهادت31/5/18 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
احمد تدخن.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید رحمان ثابت
تاریخ تولد81/5/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
رحمان ثاب .jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ناصر ثابت اقلیدی
تاریخ تولد87/1/14 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ناصر ثاب اقلیدی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد مهدی حسامی
تاریخ تولد84/11/8 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد مهدی حسامی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدکریم حسنبیگی
تاریخ تولد83/1/5 :
تاریخ شهادت36/11/17 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید کرخم حسن بی ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حبیب رستگار
تاریخ تولد88/3/11 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ح ی اهلل رست ار.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدهادی زارع
تاریخ تولد88/6/3 :
تاریخ شهادت31/5/3 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد يادی زارع.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید بهادر شریفی
تاریخ تولد88/5/16 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
بهادر شرخفی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی شریفی
تاریخ تولد51/4/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی شرخفی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید صمد صابری
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
صمد صابری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدتقی صابری
تاریخ تولد67/3/1 :
تاریخ شهادت57/4/1 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد تقی صابری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اسماعیل صدری
تاریخ تولد88/5/11 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اسماعی صدری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مسعود صمدی
تاریخ تولد83/3/6 :
تاریخ شهادت31/4/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مسعود صمدی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدمحسن طباطبایی
تاریخ تولد87/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید محسن ر ار اخی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد طهماسبی
تاریخ تولد87/1/6 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد رهماس ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی رضا ظهیری
تاریخ تولد86/4/17 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علیرضا ظهیری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید منصور قاسم زاده
تاریخ تولد87/3/17 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
م صور قاسم زاده.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید عبداهلل گرامی
تاریخ تولد81/4/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ع داهلل گرامی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد علی گرامی
تاریخ تولد84/5/1 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد علی گرامی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید جعفر محرابی
تاریخ تولد88/1/11 :
تاریخ شهادت31/4/18 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
جعفر محرابی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سید محمود معصومی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت81/1/1 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید محمد معصومی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدمحسن موسوی
تاریخ تولد88/1/7 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید محسن موسوی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیرسول موسوی
تاریخ تولد84/1/5 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید رسو موسوی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حمید نظرآسپاسی
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
حمید نظر اسااسی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی رضا یوسفیان
تاریخ تولد84/3/61 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :امام خمینی ره
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی رضا خونسیان.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مسعود امینی
تاریخ تولد87/5/6 :
تاریخ شهادت31/5/7 :

نام مدرسه :بعثت-شهید افضلی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
فاخ پیوستی
شهید .jpg,ش اس امه .jpg,زندگی نامه .jpg,ج ازه شهید.jpg, masood-amini_81.jpg
61636
1873181711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حسن حسن بیگی
تاریخ تولد86/11/15 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید نجفقلی رحیمی
تاریخ تولد88/1/15 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
نجفقلی رحیمی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید احمد ساالری
تاریخ تولد87/1/15 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
احمد ساالری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدعلی ساالری
تاریخ تولد81/5/15 :
تاریخ شهادت33/1/6 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد علی ساالری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حسین عسکری
تاریخ تولد84/1/11 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
حسین عس ری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید عباس عسکری
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت31/8/61 :

نام مدرسه :حضرت ابوالفضل ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
عا

عس ری.jpg

33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مسعود امینی
تاریخ تولد87/3/6 :
تاریخ شهادت31/5/3 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مسعود امی ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید موسی حاتم پرویزی
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت35/8/3 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
موسی حاتم پروخزی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حبیب حق پرست
تاریخ تولد84/5/11 :
تاریخ شهادت35/1/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ح ی اهلل ح پرس .jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدحسین دبیری
تاریخ تولد81/3/1 :
تاریخ شهادت31/1/16 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد حسین دبیری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اسفندیار زینلی
تاریخ تولد81/6/13 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اسف دخار زخ لی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید منصور عیوضی
تاریخ تولد81/6/3 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
م صور عیوضی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید طهمورث فرامرزی
تاریخ تولد84/6/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
رهمورث فرامرزی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید تیمور کریمی
تاریخ تولد86/4/15 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
تیمور کرخمی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی ناز مرادی
تاریخ تولد85/6/4 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی ناز مرادی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حاتم رجبی
تاریخ تولد84/3/6 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهدا
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
حاتم رج ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدتقی ظهیری
تاریخ تولد81/8/15 :
تاریخ شهادت57/4/1 :

نام مدرسه :شهید ظهیری
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد تقی ظهیری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد اسدی
تاریخ تولد87/3/1 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اسماعیل تقوا
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید جواد تقوی
تاریخ تولد87/1/5 :
تاریخ شهادت33/11/18 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدرضا حامی
تاریخ تولد83/1/11 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمدرضا حامی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید جهانبخش دهقانی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/5 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
جهان بخش ديقانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سعید مسعودی
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سعید مسعودی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید عباس ناصری
تاریخ تولد51/1/61 :
تاریخ شهادت33/11/18 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
عا

ناصری.jpg

33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ماشاء اهلل نیکبخت
تاریخ تولد87/1/16 :
تاریخ شهادت36/1/14 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ماشااهلل نیک خ .jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مرتضی نیکویی
تاریخ تولد85/1/5 :
تاریخ شهادت31/5/7 :

نام مدرسه :شهید نیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مرتضی نیکوخی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی اکبر قلندری
تاریخ تولد81/6/6 :
تاریخ شهادت31/11/14 :

نام مدرسه :شهیدزرینکاله
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی اک ر قل دری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید رضا مسعودی
تاریخ تولد84/11/8 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهیدمسعودی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
رضا مسعودی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدحسین ابوالحسینی
تاریخ تولد51/8/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهیدنیکویی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد حسین ابولحسی ی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید احمد اسدی
تاریخ تولد87/7/11 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
احمداسدی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید حسینعلی اسکندری
تاریخ تولد81/8/5 :
تاریخ شهادت33/8/1 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوس
وصی نامه:
فاخ پیوس
خاررات:
فاخ پیوس
حسی علی اسک دری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدرضا بهارلوهوره
تاریخ تولد84/5/18 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد رضا بهارلو.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدتقی تدین
تاریخ تولد84/3/14 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد تقی تدخن.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سیدعلی خدامی
تاریخ تولد87/5/15 :
تاریخ شهادت38/8/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سید علی خدامی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اسماعیل درویشی
تاریخ تولد87/7/6 :
تاریخ شهادت38/3/61 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اسماعی دروخشی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید عطاء اله سلمانی
تاریخ تولد88/11/6 :
تاریخ شهادت31/11/15 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
عطااهلل سلمانی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ابراهیم شرافتی
تاریخ تولد51/7/1 :
تاریخ شهادت33/11/14 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ابرايیم شرافتی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اسداله شریفی
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اسداهلل شرخفی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید زین العابدین شهریاری
تاریخ تولد85/11/15 :
تاریخ شهادت31/11/1 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
زخن العابدخن شهرخاری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید صفدر صابری
تاریخ تولد86/1/5 :
تاریخ شهادت31/11/15 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید اصغر صفری
تاریخ تولد83/1/6 :
تاریخ شهادت36/7/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
اصغر صفری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد مهدی عباسنژاد
تاریخ تولد84/8/15 :
تاریخ شهادت35/8/6 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد مهدی ع اس ژاد.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید رسول فتح الهی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
رسو فت الهی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سید عبدالعظیم قاسم زاده
تاریخ تولد81/3/17 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سیدع دالعظیم قاسم زاده.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدرضا قنبری
تاریخ تولد81/3/15 :
تاریخ شهادت31/8/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمدرضا ق ری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمد کوثری
تاریخ تولد81/1/18 :
تاریخ شهادت31/4/13 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد مهدی کوثری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید نادر کوثری
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت36/1/13 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
نادر کوثری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ثانی متوالی
تاریخ تولد81/3/61 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ثانی متواری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید محمدتقی مختاری
تاریخ تولد86/3/8 :
تاریخ شهادت31/4/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
محمد تقی مختاری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی مقیمی
تاریخ تولد85/3/61 :
تاریخ شهادت38/8/11 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی مقیمی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی اکبر یوسفی
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت57/4/8 :

نام مدرسه :شهیدیوسفی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی اک ر خوسفی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ایرج رضایی
تاریخ تولد86/4/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید خلیل زرینکاله
تاریخ تولد85/1/6 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
خلی زرخن کشه.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید عبدالحمید مسعودی
تاریخ تولد87/8/11 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ع دالحمید مسعودی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید کیامرث نیکبخت
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت31/11/8 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
کیامرث نیک خ .jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید ماشاء اهلل تقی زاده
تاریخ تولد85/5/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :علی بن ابط طالب ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
ماشااهلل تقی زاده.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید سهراب رحیمی
تاریخ تولد51/1/6 :
تاریخ شهادت33/7/16 :

نام مدرسه :علی بن ابی طالب ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
سهرا رحیمی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مهدی نوری
تاریخ تولد83/4/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :علی بن ابی طالب ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مهدی نوری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید مسعود نیک قدم
تاریخ تولد81/5/7 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه :علی بن ابی طالب ع
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
مسعود نیکقدم.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید علی عسکر دهقانی
تاریخ تولد84/5/15 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :مالصدرا
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
علی عس ر ديقانی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید الیاس رضایی
تاریخ تولد51/5/11 :
تاریخ شهادت33/11/14 :

نام مدرسه :مالصدرا
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
الیا

رضاخی.jpg

33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید داوود صفری سروستانی
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :مالصدرا
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
داوود صفری سروستانی.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید هومان طاهری
تاریخ تولد51/7/1 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه :مالصدرا
زندگی نامه:
فاخ پیوستی
وصی نامه:
فاخ پیوستی
خاررات:
فاخ پیوستی
يومان رايری.jpg
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :اقلید
نام شهرستان :اقلید

شهید هوشنگ مینایی
تاریخ تولد88/3/11 :
تاریخ شهادت31/4/11 :

نام مدرسه :مالصدرا
زندگی نامه:
موسوی
وصی نامه:
موسوی
خاررات:
موسوی
33111716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید سید محمود طباطبایی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/14 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجو د نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید اسماعیل طهماسبی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید امیر هوشنگ طهماسبی
تاریخ تولد1685/8/61 :
تاریخ شهادت1638/11/16 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید امین اله طهماسبی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/16 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید علی طهماسبی
تاریخ تولد1687/7/15 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد هادی عبدالهی
تاریخ تولد1688/6/3 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید ولی اله عبدالهی
تاریخ تولد1651/1/5 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید بهمن عزیزی
تاریخ تولد1687/1/13 :
تاریخ شهادت1636/11/18 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسن عسکریان
تاریخ تولد1686/6/7 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد عیسایی
تاریخ تولد1686/3/15 :
تاریخ شهادت1636/1/15 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد فرخی
تاریخ تولد1681/3/15 :
تاریخ شهادت1633/11/6 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید هاشم فرخی
تاریخ تولد1685/5/11 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید علیرضا قدیمی
تاریخ تولد1651/7/11 :
تاریخ شهادت1637/1/18 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید صمصام کاویانی
تاریخ تولد1683/5/11 :
تاریخ شهادت1633/8/6 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد تقی کریمی
تاریخ تولد1685/1/6 :
تاریخ شهادت1636/11/3 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد هادی کریمی
تاریخ تولد1687/5/18 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مهرداد کریمی
تاریخ تولد1681/11/17 :
تاریخ شهادت1633/11/15 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید علی قربان لبنی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/8 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مسلم متقی
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید بیژن موحد
تاریخ تولد1683/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید سید محسن میری
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1636/1/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسین ناصحی
تاریخ تولد1684/1/6 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مجید نعمت الهی
تاریخ تولد1687/6/8 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مجید نعمت الهی
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1633/11/6 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسن نعمت الهی
تاریخ تولد1688/1/3 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسین نعمت الهی
تاریخ تولد1685/8/16 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه* :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید طمراس حسینی
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :دبستان...
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد علی حسینیان
تاریخ تولد1686/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/18 :

نام مدرسه :دبیرستان...
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مصطفی ترابی
تاریخ تولد1681/3/15 :
تاریخ شهادت1633/11/15 :

نام مدرسه :دولتی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید اسماعیل اسدی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :موجود نمیباشد
زندگی نامه:
موجود نم اشد
وصی نامه:
موجود نمی اشد
خاررات:
موجود نمی اشد
موجود نمی اشد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسین سرپرست
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :موجود نمیباشد
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید داوود ابوالحسنی هنجنی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1636/1/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید حمید ایزدپناهی
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1631/8/61 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید سید خلیل آزادی
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید عباس آزادی
تاریخ تولد1688/3/7 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید علیرضا باباخانی
تاریخ تولد1681/6/16 :
تاریخ شهادت1633/8/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید عوضعلی بهرامی
تاریخ تولد1688/5/11 :
تاریخ شهادت1631/7/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید فیض اله جوکار
تاریخ تولد1681/1/3 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسن چوپانی
تاریخ تولد1686/4/11 :
تاریخ شهادت1631/1/18 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید سید محسن حسینی
تاریخ تولد1651/1/6 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید خسرو حیدری
تاریخ تولد1683/5/61 :
تاریخ شهادت1636/1/6 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید منصور خدامی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید منصور خدامی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمود خسروی
تاریخ تولد1681/1/3 :
تاریخ شهادت1631/1/61 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد حسین رحمتی نیا
تاریخ تولد1687/1/13 :
تاریخ شهادت1631/3/15 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید فرود رحیمی رضایی
تاریخ تولد1661/7/7 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد علی رضانیا
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/17 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمود رعیتی
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمود رعیتی
تاریخ تولد1683/1/15 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید یداله سلیمی
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1633/11/15 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید حمید رضا شجاعی
تاریخ تولد1685/3/11 :
تاریخ شهادت1635/7/6 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مجید شفیعی
تاریخ تولد1685/11/16 :
تاریخ شهادت1635/11/4 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید علی اکبر صداقت کیش
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمد صادق صداقت کیش
تاریخ تولد1681/8/15 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید نادر صداقت کیش
تاریخ تولد1687/8/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید محمود صفائیان
تاریخ تولد1685/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید مهران صمیمی
تاریخ تولد1687/11/17 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده
نام شهرستان :آباده

شهید نادر صمیمی
تاریخ تولد1685/11/18 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید اکبر هاشمی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
مح شهادت شو ،مح دفن آباده رش
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
اک ر ياشمی.jpg
13113311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید اسماعیل آزادی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
اسههماعی آزادی فرزنههد خههانی در سهها  8311در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی در آبههاده رش ه
تحصیشت راي مائی را در مدرسه ابن سی ای آباده رش
او عشقه وافری به امام و انقهش داشه و يمهه فکهر

دخههده بههه جهههان گشههود .تحصههیشت ابتههدائی را در مدرسههه يجههرت و

گبراند و بعد از اتمام تحصیشت راي مائی رايی ج هه يای ح علیه بار شد.
رفهتن بهه ج ههه بهود  .از خصوصهیات اخشقهی شههید اخ کهه در برابهر يهر سهخن و عملهی بها چههره ای خ هدان

ولی جدی روبرو مهی شهد و بهدون يهی تهوقعی بهه خهاری بسهت ان و آشه اخان مهی شهتاف  .اسهماعی در عملیهات کهربشی  3و کهربشی  1شهرک نمهود و در عملیهات
کربشی  1از ناحیه سر مجروح گردخد و به مرخصی رف  ،امها ي هوز اثهر مجهروحیتش التیهام نیافتهه بهود کهه بهار دخ هر بخهارر عشه و عشقهه ای کهه بهه ج ه
به ج هه باز گردخد  .او می گف  :بها نثهار خهون خهود امهام و انقهش را خهاری مهی نماخهد  .سهرانجام اسهماعی بهه قربان هاه مهی رود و وجهود

داشه

را وقه تهداوم انقهش

می نماخهد  .وی در آخهرخن عملیهات خهود خع هی عملیهات کهربشی  1زخمهی توسهط نیرويهای عهرا بهه خها عهرا بهرده مهی شهود و در  8366/8/81بهه درجهه واالی
شهادت ناخ و پیکر پاکش پ
شود .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
13111763

از  3سها دوری از ورهن در سها  8361بهه خها پها ورهن بهاز مهی گهردد و در گلهزار شههدای آبهاده رشه

بهه خها سهارده مهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید اسماعیل آزادی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
زندگی نامه شهید:
اسههماعی آزادی فرزنههد خههانی در سهها  8311در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی در آبههاده رش ه
تحصیشت راي مائی را در مدرسه ابن سی ای آباده رش
او عشقه وافری به امام و انقهش داشه و يمهه فکهر

دخههده بههه جهههان گشههود .تحصههیشت ابتههدائی را در مدرسههه يجههرت و

گبراند و بعد از اتمام تحصیشت راي مائی رايی ج هه يای ح علیه بار شد .
رفهتن بهه ج ههه بهود  .از خصوصهیات اخشقهی شههید اخ کهه در برابهر يهر سهخن و عملهی بها چههره ای خ هدان

ولی جدی روبرو مهی شهد و بهدون يهی تهوقعی بهه خهاری بسهت ان و آشه اخان مهی شهتاف  .اسهماعی در عملیهات کهربشی  3و کهربشی  1شهرک نمهود و در عملیهات
کربشی  1از ناحیه سر مجروح گردخد و به مرخصی رف  ،امها ي هوز اثهر مجهروحیتش التیهام نیافتهه بهود کهه بهار دخ هر بخهارر عشه و عشقهه ای کهه بهه ج ه
به ج هه باز گردخد  .او می گف  :بها نثهار خهون خهود امهام و انقهش را خهاری مهی نماخهد  .سهرانجام اسهماعی بهه قربان هاه مهی رود و وجهود

داشه

را وقه تهداوم انقهش

می نماخهد  .وی در آخهرخن عملیهات خهود خع هی عملیهات کهربشی  1زخمهی توسهط نیرويهای عهرا بهه خها عهرا بهرده مهی شهود و در  8366/8/81بهه درجهه واالی
شهادت ناخ و پیکر پاکش پ
شود

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

از  3سها دوری از ورهن در سها  8361بهه خها پها ورهن بهاز مهی گهردد و در گلهزار شههدای آبهاده رشه

بهه خها سهارده مهی

اسماعی آزادی.jpg
13111763

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمود جوکار
تاریخ تولد51/5/17 :
تاریخ شهادت1633/11/4 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
شهید محمود جوکار فرزند کرم در سها  8318در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شههر آبهاده رشه
ابتهدائی را در دبسهتان يجهرت و دوران راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی ابهن سهی ا آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

سهاری نمهود و چهون پهدر

پیهر بهود و توانهاخی کهار نداشه  ،شهههید

مج ور شد مدرسه را تر ک د و جه مخار زندگی خانواده به کهارگری باهردازد  .بعهد از مهدتی عهزم رفهتن بهه ج ههه نمهود  .مهادر

بهه او مهی گوخهد  :بهه ج ههه نهرو

اما او در پاس می گوخد  :مادر من رايی را که انتخا نمهوده ام باخهد بهروم .شههید جوکهار در دو مرحلهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام مهی شهود و سهرانجام در
تارخ  8366/86/1در م طقه عملیاتی شلمچه به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
محمود جوکار.jpg
13111381

را در گلزار شهدای آباده رش

به خا ساردند

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمود جوکار
تاریخ تولد1651/5/17 :
تاریخ شهادت1633/11/4 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
شهید محمود جوکار فرزند کرم در سها  8318در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شههر آبهاده رشه
ابتهدائی را در دبسهتان يجهرت و دوران راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی ابهن سهی ا آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

سهاری نمهود و چهون پهدر

پیهر بهود و توانهاخی کهار نداشه  ،شهههید

مج ور شد مدرسه را تر ک د و جه مخار زندگی خانواده به کهارگری باهردازد  .بعهد از مهدتی عهزم رفهتن بهه ج ههه نمهود  .مهادر

بهه او مهی گوخهد  :بهه ج ههه نهرو

اما او در پاس می گوخد  :مادر من رايی را که انتخا نمهوده ام باخهد بهروم .شههید جوکهار در دو مرحلهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام مهی شهود و سهرانجام در
تارخ  8366/86/1در م طقه عملیاتی شلمچه به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
محمود جوکار.jpg
13111381

را در گلزار شهدای آباده رش

به خا ساردند

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید احسان زارعی
تاریخ تولد1651/6/17 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
شهید احسان زارعی فرزند مههدی زارعهی در سها  8311در خهانواده ای مهبي ی در شههر آبهاده رشه

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد .از يمهان رفولیه شهدخدا" مهورد

مههرو مح ه پهدر و مهادر قهرار گرفتهه و تحه تربیه صهحی و اسهشمی شخصهی وی شهک خافه و شخصهیتی بها وقهار و متواضه و متهدخن و در عرصهه اجتمههاعی
ظهور می خابد و مراح رشد و تکامه را مهی پیماخهد  .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را در زادگهاه خهوخش بها موفقیه رهی مهی نماخهد  .شههید زارعهی از يمهان دوران
کودکی به حضرت امام خمی ی (ره) شدخدا" عشقه پیدا کهرد و اراعه از آن امهام يمهام را بهر خهود واجه مهی شهمرد و يمیشهه خهود را رزم هده اسهشم مهی نامیهد و بهر
اخن ع وان م ايات می کرد  .با تو جه به سن کمهی کهه داشه يمیشهه متقاضهی اعهزام بهه ج ههه بهود ولهی از رهر بهرادران سهااه پاسهدران از وی ممانعه بعمه مهی
آمد  ،در نهاخه بها التمها

مسهوولین را راضهی و در سها  8367در سهن 81سهال ی پهای در میهادخن ن هرد حه علیهه باره گباشه و په

مقدم ج هه به ن رد بها دشهم ان بعثهی پرداخه و ضهمن شهرک در عملیهات بیه المقهد

 7بهه ع هوان ته

از آموزشههای الزم در خهط

تیهر انهداز شهجاعانه از حهرخم مملکه اسهشمی دفهاع و در

تارخ  8367/3/13در م طقهه عمهومی شهلمچه خهون پها خهوخش را نثهار اسهشم و مملکه اسهشمی خهود نمهود وتها ابهد نهام و خهاد او چهون سهتاره پرفروغهی در تهارخ
شهدای اسشم خوايد درخشید  .پیکهر پها و مطههر اخهن نوجهوان فهداکار اسهشم په
جوار دخ ر فداکاران کربشيای اخران به خا سارده شد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
احسان زارعی.jpg

از تشهیی در شهرسهتان نهی رخهز و شههر آبهاده رشه

در گلهزار شههدای آبهاده در

13113166

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید احسان زارعی
تاریخ تولد1651/6/17 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
شهید احسان زارعی فرزند مههدی زارعهی در سها  8311در خهانواده ای مهبي ی در شههر آبهاده رشه

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد .از يمهان رفولیه شهدخدا" مهورد

مههرو مح ه پهدر و مهادر قهرار گرفتهه و تحه تربیه صهحی و اسهشمی شخصهی وی شهک خافه و شخصهیتی بها وقهار و متواضه و متهدخن و در عرصهه اجتمههاعی
ظهور می خابد و مراح رشد و تکامه را مهی پیماخهد  .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را در زادگهاه خهوخش بها موفقیه رهی مهی نماخهد  .شههید زارعهی از يمهان دوران
کودکی به حضرت امام خمی ی (ره) شدخدا" عشقه پیدا کهرد و اراعه از آن امهام يمهام را بهر خهود واجه مهی شهمرد و يمیشهه خهود را رزم هده اسهشم مهی نامیهد و بهر
اخن ع وان م ايات می کرد  .با تو جه به سن کمهی کهه داشه يمیشهه متقاضهی اعهزام بهه ج ههه بهود ولهی از رهر بهرادران سهااه پاسهدران از وی ممانعه بعمه مهی
آمد  ،در نهاخه بها التمها

مسهوولین را راضهی و در سها  8367در سهن 81سهال ی پهای در میهادخن ن هرد حه علیهه باره گباشه و په

مقدم ج هه به ن رد بها دشهم ان بعثهی پرداخه و ضهمن شهرک در عملیهات بیه المقهد

 7بهه ع هوان ته

از آموزشههای الزم در خهط

تیهر انهداز شهجاعانه از حهرخم مملکه اسهشمی دفهاع و در

تارخ  8367/3/13در م طقهه عمهومی شهلمچه خهون پها خهوخش را نثهار اسهشم و مملکه اسهشمی خهود نمهود وتها ابهد نهام و خهاد او چهون سهتاره پرفروغهی در تهارخ
شهدای اسشم خوايد درخشید  .پیکهر پها و مطههر اخهن نوجهوان فهداکار اسهشم په
جوار دخ ر فداکاران کربشيای اخران به خا سارده شد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
احسان زارعی.jpg

از تشهیی در شهرسهتان نهی رخهز و شههر آبهاده رشه

در گلهزار شههدای آبهاده در

13113166

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید علی زارعی
تاریخ تولد1687/8/5 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
علی زارعی فرزند کوچ

علی در تهارخ  86تیهر مهاه  8337در شهرسهتان نهی رخهز بخهش آبهاده رشه

جهان گشود  .شهید علی زارعی په

در روسهتای رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه

از گبرانهدن دوران کهودکی در سها  8313بهه مدرسهه رفه  .او در دبسهتان حکمه روسهتای رشه

از اتمام دوره ابتداخی وارد مدرسه راي ماخی ابن سی ای روستای رش
در مدرسه راي ماخی يم تا پاخان دوره در

مشهغو تحصهی شهد  .بعهد

شد.

خواند و توانسه بها موفقیه اخهن دوره را بهه پاخهان برسهاند  .بعهد از پاخهان رسهاندن مدرسهه راي مهاخی چ هد سهالی از پیهروزی

انقش می گبش  ،او به دالخ ضع مالی و اقتصهادی نتوانسه بهه تحصهیشت خهود ادامهه ديهد  .چ هد سهالی يهم بهه اتفها پهدر خهود بهه سهر کهار مهی رفه و بهه
معیش خانواده کم

می کرد  .شهید علهی زارعهی از نظهر وخژگیههای اخشقهی در م هز و بیهرون از م هز بسهیار عهالی بهود  .بها خهانواده خهوخش و يمچ هین دوسهتان و

يم سن و ساالن خود مهربان بود و يی ک

را از خود نمی رنجانید  ،برای اولین بار در تارخ  8361/1/81از ررخ بسیج به ج هه اعزام شد .

اخن شهید بزرگوار در عملیات کهربشی  1بع هوان ته
پا شهید را به روستای رش

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
علی زارعی.jpg

تیهر انهداز در ج ههه حضهوری فعها داشه تها اخ کهه در  8361/88/3بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد  .پیکهر

م تق کردند و در گلزار شهدای رش

به خا ساردند .

1183311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمدحسن مرتضایی
تاریخ تولد1658/3/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
محمد حسن مرتضائی فرزند محمهد علهی مرتضهائی در تهارخ  8313/6/8در خهانواده ای مهبي ی در شههر آبهاده رشه
از ری مراحه کهودکی بهرای تحصهی وارد دبسهتان يجهرت ابهاده رشه
زادگايش گردخد .چون پدر

گردخهد .په

از توابه نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود  .په

از رهی موفقیه آمیهز دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا واقه در

پاسدار بود و بیشهتر اوقهات خهود را در ج ههه مهی گبرانهد و يهر سهه بهرادر بزرگتهر او نیهز معمهوال" بهه ج ههه يهای حه علیهه باره مهی

شتافت د و حتی خکی از خهوايرانش نیهز مهدتی در پشه ج ههه خهدم مهی نمهود او خهود را ت هها کسهی در خهانواده مهی دخهد کهه بهه ج ههه نرفتهه اسه و لهبا احسها
حقارت می کرد و شور و اشتیا زخادی داش کهه بهه ج ههه بهرود  .خه

روز بها اعهشم نهام نوخسهی از رهر سهااه جهه مراجعه بهه ج ههه بهه محه اعهزام مراجعه

نمود ولی به عل کمی سن او کهه در آن موقه  83سها بهیش نداشه از اعهزام او بهه ج ههه ممانعه کردنهد  .امها او علهی رغهم مخالفه پیهاده حرکه کهرد و په
ری مسافتی روالنی بهدون آ و غهبا بها خه

کهامیون خهود را بهه مرکهز شهرسهتان نهی رخهز رسهانید و بها دسهتکاری تهارخ تولهد در ش اسه امه ا

معرفی کرد  .چون از نظر قیافهه و انهدام چههره او بیشهتر از سهن واقعهی نشهان مهی داد  .لهبا توجهه مسهوولین را بها التمها

از

 ،خهود را بهه بسهیج

و واسهطه چ هد نفهر جله نمهوده و بهه ج ههه

اعزام گردخد.
اخشان بسیار زخاد به امام خمی ی (ره) عش می ورزخد و ت عیه از امهام را واجه مهی شهمرد  .مخصوصها" بهرای اعهزام بهه ج ههه يمیشهه مهی گفه  :دسهتور امهام اسه
من باخد بروم  .آخرخن توصیه ا

اخن بود کهه مهن بهه ج ههه مهی روم و دخ هر بهر نمهی گهردم و از کشهته شهدن در راه خهدا يهی بهاکی نهدارم  .خهارره اعهزام بهه ج ههه

وی مورد توجه ايالی و دخ هر رزم هدگان شهده بهود  .بها وجهود کمهی سهن فهردی قهان و کهم توقه و کهامش" بهی توجهه بهه پوشهش ظهايری و عشئه مهادی بهود  .در
اجتماعات مبي ی شرک می نمود و يمچون سهربازی کوچه
اسطوره تقوا و جهاد يمچهون بهرادر ارجم هد

و فهداکار امها بها روحیهه و اندخشهه ای بهزر گهو

بهه فرمهان ري هر و م جهی خهود بهود  .تها اخ کهه اخهن

شههید حسهین فهمیهده در  83سهال ی بهه ي هام حملهه دشهمن بعثهی در م طقهه شهلمچه در تهارخ  8367/3/3تها آخهرخن

لحظات مقاوم کرده و بعد از بازگش نیرويا به ي هام عقه نشهی ی بهه فهیض بهزر شههادت ناخه و پیکهر مطههر
ورن بازگش و در گلزار شهدای آباده رش

وصی نامه:

به خا سارده شد .

په

از خهازده سها مفقودخه بهه خها پها

ندارد
خاررات:
ندارد
محمد حسن مرتضاخی.jpg
1873167861

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مرتضی نگهداری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
شهید مرتضهی ن ههداری فرزنهد عهو

در تهارخ خکهم فهروردخن مهاه  8336در شهرسهتان نهی رخهز و در شههر آبهاده رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه

جهههان گشههود  .شهههید مرتضههی ن هههداری بعههد از پاخههان دوران کههودکی در سهها  8318وارد دبسههتان ابتههداخی يجههرت شههد کههه توانسه اخههن مرحلههه را بههه خههوبی پشه
سرگبارد  .بعد از گبراندن اخن مرحله وارد مدرسه راي ماخی ابهن سهی ا شهد و مشهغو بهه تحصهی گشه و اخهن دوره را بها موفقیه کامه بهه پاخهان رسهاند امها نتوانسه
بهه دالخه مهادی و اقتصهادی و در آمهد کهم خههانواده وارد مرحلهه بهاالتر تحصهی گهردد  .از نظهر اخهش در م ههز آن چ انکهه پهدر
شهید عزخزم ب وخم کم اسه  .اخشهان عشقهه زخهادی بهه مهادر خهود داشه و يمچ هین بهه مهن در کاريهای کشهاورزی کمه

مهی گوخهد  :يهر چهه از خوبیهههای

مهی کهرد  .اخشهان جهوانی بسهیار دلیهر و

شجاع بود  .در زمان انقش اسشمی اخن شهید سها چههارم دبسهتان بهود .و علهی رغهم سهن کهم در تظهايرات شهرک مهی نمهود  .په

از پیهروزی انقهش اسهشمی در

تارخ  8361/86/1برای اولهین بهار بهه ج ههه اعهزام شهد وبهرای دومهین بهار در تهارخ  8361/81/1بهه ج ههه اعهزام و در يمهین مرحلهه  ،چههار روز بعهد خع هی در تهارخ
 8361/81/81به درجه رفی شهادت نائ آمد و پیکر پا و مقد

اخن شهید بزرگوار در گلزار شهدای آباده به خا سارده شد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"خداهلل فو اخدخهم"

دس خدا باال ترخن دستهاس

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان  ،بها سهشم بهر حضهرت مههدی موعهود (عهج) و نائه بهر حقهش خمی هی ک یهر و امه شههید پهرور امهام  ،اخهن صهابرخن و شهجاعان
صههدر اسههشم و بهها درود بههر شهههدای صههدر اسههشم از شهههدای کههربشی خون ههار حسههین (ع) تهها شهههدای گل ههون کفههن غههر و خوزسههتان خمی ههی و بهها سههشم بههر تمههامی
رزم دگان پر توان اسشم که برای پیروزی ح بر بار جههاد مهی ک هد و صهدامیان کهافر را بهه يشکه مهی رسهان د و آشهکار مهی سهازند  .مها رزم هدگان اسهشم نهورخم
و پیروزخم و صدامیان کافر ظلمت د و نابودند(انشاءاهلل)ير چ هد کهه درخه ت وم هد اسهشم بها خهون مهن سهیرا نمهی شهود لکهن از رخخهتن خهون مهن آمرخکهای ج اختکهار
خ

قدم به عق می نشی د  .من از مل شهید پهرور اخهران بهه وخهژه مهردم شهرخ آبهاده مهی خهوايم کهه اگهر شههادت نصهی م گشه  ،بهه جهای عهزاداری بهراخم رله

مغفرت ک ید تا شاخد خداوند از گ ايانم در گبرد  ،يمچ هین حهامی امهام خمی هی باشهید  ،قهدرت خداونهد را دسه کهم ن یرخهد  ،م هاف زمهان يهر که

کهه باشهد او را از

بین ب رخد  ،به خاد خدا و به خاد حضرت مهدی (عج) باشید  ،آخهرت را از خهاد ن رخهد پهدر و مهادر ارجم هد خهود را بهرای جههاد در راه خهدا آمهاده سهازخد و بدانیهد کهه حیهات
دنیا يی ارزشی ندارد و مهم حیات جاوخد اخروی اس  .پدر و مادر عزخهزم از اخ کهه بهدون اجهازه بهه ج ههه رفهتم امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید و حهش کهرده باشهید  ،مهی
دانم اک ون که اخهن وصهی نامهه را مهی خوانیهد بسهیار ناراحه مهی باشهید  .امها باخهد متوجهه باشهید کهه باخهد در راه اسهشم اخهن مشهکشت و سهختیها را تحمه کهرد ،
نصیحتی دارم برای يمه شما از اخن برادر کهوچکتر خهود ق هو ک یهد  .او آنکهه بهه نمهاز و دعها خیلهی ايمیه ديیهد  .زخهرا در آن دنیها فقهط يمی هها بهه درد مهی خهورد
وما و زندگی به درد نمی خورد و از خوايران عزخزم می خوايم کهه بهه حجها خهود ايمیه فهراوان دي هد  .زخهرا حجها شهما از خهون شههدا کوب هده تهر مهی باشهد .
خداخا گ ايان مرا ب خش و در آن دنیا مرا از عهباب مصهون و محفهوظ بهدار  ،خهداخا امهام امه را در پ هاه خهودت حفهظ بفرمها و عمهری رهوالنی و بها عهزت بهر او ارزانهی
دار  ،خداخا آن مؤم ان را که در ص جهاد با کافران مان د سد آي ین يم دس و پاخدارند دوس می دارم ،
دوس دارم شم باشم در د ش ها بسوزم
روش ی بخشم به جمعی و خودم ت ها بسوزم
قا الحسین (ع)  :مر با عزت اگر خونین اس  ،بهتر از زندگی ن ین اس .
برادران و خوايران من سفار

می ک م که امهام و روحانیه و مسهوولین اخهن جمههوری اسهشمی را خهاری ک یهد و پشه سهر اخهن ري هر آگهاه و خردم هد حرکه ک یهد و

از يی گونه سختی و مشکلی يرا

نداشته باشهید و در نمهاز جمعهه و جماعه شهرک ک یهد کهه پشه امرخکها و شهوروی در اثهر بهر گهزاری يمهین نمازيها بهه لهرزه در

می آخد .
در آخر پدر و مادر و برادر و خوايرانم يم هی رله بخشهش مهی نمهاخم و از آنهها مهی خهوايم کهه په

از شههادت مهن يهی نهاراحتی در خهود احسها

نک هد و سهیاه

ناوش د و در مهر مهن گرخهه و سهوگواری نک هد  ،بهار خهداخا تهرا بهه بزرگهی و عظمه خهودت قسهم مهی ديهم کهه او امهام عزخزمهان را در ک هار مههدی (عهج) زنهده
ن هداری و يمچ ین شهدای ما را با شهدای کربش محشور ب ردانی .

خاررات:
ندارد
مرتضی ن هداری.jpg
13111613

والسشم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید سید اسداله اسالمی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت31/11/13 :

نام مدرسه :احمد نیریز
زندگی نامه:
در خههانواده ای روحههانی  ،متههدخن و از سههشله پهها رسههو اهلل در روسههتای خواجههه جمههالی از توابه شهرسههتان نههی رخههز  ،در تههارخ  8336/ 6/8سههیدی از خانههدان رسههو
اهلل ( ) پهها بههه عرصههه وجههود گباشه  .وی کههه فرزنههد مرحههوم سههید بههاقر اسههشمی و دومههین فرزنههد خههانواده بههود دوران کههودکی را در دامههان پههر مهههر و مح ه پههدر و
مادرگبرانید تا اخ که پا بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه

و دوران ابتهداخی را بها موفقیه در دبسهتان وقهار در يمهان روسهتا بهه پاخهان رسهانید و سها

دوره راي ماخی رايی مدرسه راي مهاخی ارشهد در روسهتای کوشهک

بهرای گبرانهدن

شهد شههید سهیدی پها و مهبي ی بهود و عشقهه شهدخدی بهه سهید الشههداء داشه و چهون پهدر او

يم روحانی و امام جماع در يمان روستا بود  ،به يمراه پهدر بهه مسهجد مهی رفه و بها صهدای گهرم خهود اذان مهی گفه  ،در جلسهات دعها و قهرآن شهرک مهی کهرد
تا اخ که مداح و ث اگوی سید الشهداء شد و مجال

عزاداری امهام سهوم شهیعیان را بها نوحهه يهای خهود بها شهکوه يهر چهه بیشهتر برگهزار مهی کهرد  .وی بعهد از گبرانهدن

دوره راي ماخی بهه دبیرسهتان احمهد شهرسهتان نهی رخهز آمهد و در سها دوم دبیرسهتان بهود کهه ريسهاار ج ههه يهای حه علیهه باره شهد  .وی کهه بسهیجی و سهیدی
مخلص بود  3بار به ج هه رف و در آخرخن بار که عازم ج هه حه علیهه باره بهود بهه مهادر خهود وصهی کهرد کهه ل ها

بسهیج را از تهن مهن بیهرون آورخهد و تحوخه

ديید .سرانجام در تارخ  8368/86/16در ج هه زبیدات زمانی کهه مهی خواسه تسهوخه حسها ک هد و بهه پشه ج ههه برگهردد بهرای جمه کهردن ل ها

و وسهاخ خهود

به داخ س ر رفه کهه ناگهاه تیهر دشهمن بهه او اصهاب مهی ک هد و در يمانجها بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی گهردد و پیکهر پها و مطههر او در گلهزار شههدای
روستای خواجه جمالی به خا سارده می شود
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون 8
گمان م رخد آنانی که در راه خدا شهید شده اند مرده اند خیر آنها زندگانی يست د که نزد پروردگارشان روزی می خورند .
السشم علی
کردی خدا لع

خا ابا ع داهلل الحسین سشم برتو ای حسهین شههید  ،شههادت مهی ديهم کهه تهو بهرای بهر پها داشهتن نمهاز و زکهوه و امهر بهه معهرو و نههی از م کهر قیهام
ک د امتی که تو را شهید کردند و خداوند لع

ک د قومی کهه بهه تهو ظلهم کردنهد و لع ه بهر گرويهی کهه ظلهم بهر تهو را شه یدند و بهه آن راضهی شهدند

و سشم بر بقیه اهلل االعظم امام زمان ارواح ا لهه الفهدا و درود بهر ناخه بهر حقهش پیهر جمهاران  ،امهام امه  ،فرمانهده که قهوا امهام خمی هی و درود بهر شههیدان گرانقهدر
که با نثار خونشهان حماسهه آفرخدنهد و بها پهرواز بهه ملکهوت اعلهی بهه لقهای مع هود شهتافت د و بهه فهوز عظیمهی کهه آرزوی آنهرا داشهت د رسهیدند  .درود بهر مجهروحین و
معلولین  ،شهدای زنده که با شهادتهای خود به دنیها نشهان دادنهد کهه حاضهرند تمهام اعضهای بدنشهان را در راه اسهشم فهدا ک هد  .اخ جانه سهید اسهداهلل اسهشمی متولهد
 8336بهها شههماره ش اسه امه  317فرزنههد سههید محمههد بههاقر اسههشمی صههادره از خواجههه جمههالی بههه ع ههوان خه

شههیعه الزم دانسههتم وصههیتی را ب وخسههم  .يههم اک ههون کههه

خداوند توفی جهاد را به اخن فقیهر ع اخه کهرده بسهیار از خداونهد شهکر گهبارم کهه بهار دخ هر در ک هار رزم هدگان اسهشم بهه م هارزه بهر علیهه کفهر و آمرخکهای ج اختکهار
مشغو می باشم و از خدای بزر رو عمهر ري هر ک یهر انقهش را خواسهتارم  .امیهدوارم کهه خداونهد اخهن پیهر جمهاران را تها انقهش مههدی بهرای مستضهعفین جههان
ن هدارد  .وصیتی که به خانواده ام دارم امیدوارم که خداوند خار شما باشهد  .ای پهدر و مهادر اخهن زحمهاتی کهه بهرای اخ جانه فرزنهد حقیهر خهود کشهیدخد و بهه مهن اجهازه
جهاد دادخد و امیدوارم که پاسدار خون شههدا باشهید و بهرادرانم و خهوايرانم را حسهین (ع) وار و زخ ه وار تربیه ک یهد و اگهر خداونهد شههادت را نصهی مهن کهرد بهرای
من سیاياو
زخ

نشوخد و گرخهه و زاری بهرای مهن نک یهد يرگهاه پهدر و مهادر خواسهتیدگرخه ک یهد بهر حسهین گرخهه ک یهد و خهوايرانم يهر وقه خواسهتید گرخهه ک یهد بهر

گرخه ک یهد و بهرادران در زنهدگی دن الهه رو حسهین باشهید و يمیشهه بهر علیهه ظلهم و تجهاوز قیهام ک یهد يیچ هاه زخهر بهار ظلهم نروخهد و تهو خهواير از زخ ه در

شهادت و صه ر و بردبهاری بیهاموز در ي هام سهختیها و بشيها يمچهون زخ ه صهابر بها

و وصهیتی کهه بهه مهردم دارم ای مله حهز اهلل يهی گهاه صهح ه را خهالی

ن بارخهد و بهه دشهم ان اسهشم فرصه قیههام بهر علیهه اسهشم نديیهد و آنههها را از بهین خودتهان بردارخهد و امهام را يیچ هاه ت ههها ن بارخهد و يمیشهه در پاخهان نمهاز يههای
پ ج انه امام را دعا ک ید و از خدا بخوايید که اخن امام عزخهز را تها انقهش مههدی بهرای اخهن مله و مستضهعفین حفهظ ک هد و امه حهز اهلل يمیشهه وحهدت را حفهظ
ک ید و گو

به فرمان اخن امام عزخز باشید و زمانی که امهام سهخ رانی مهی ک هد خها پیهامی از ررخه رادخهو و تلوخزخهون مهی ديهد خهو گهو

تفکر ک یهد و از بهرادران دانهش آمهوز مهی خهوايم کهه سه ر مهدار

را بهه خهوبی يمیشهه محکهم ن هدارنهد و کتابهها را زخهاد مطالعهه ک هد و بهه دبیهران خهود احتهرام

ب بارند و انجمن اسشمی را به خوبی تشهکی دي هد و وحهدت خهود را حفهظ ک هد  .اگهر مها دنیها را آخهر باخهد گباشه و رفه په
نک د و اگر انسان باخهد بمیهرد په

چهرا انسهان آنهرا در راه خهدا انفها

چهرا در راه خهدا بهه شههادت نرسهد کهه بسهیار عظهیم و واالسه  .مهر آنقهدر ترسه ا نیسه و زنهدگی آنقهدر شهیرخن نیسه کهه

بخارر آن شراف خود را بفروشیم (علی علیه السشم ) بهه امرخکها ب وئیهد کهه از مله اخهران عصه انی بها

و از اخهن عصه انی بمیهر ( شههید مظلهوم آخه اهلل بهشهتی )

به ير چیز خواستی گرخه کن بر حسین گرخه کن ( امام رضا علیه السشم )  .خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دار  .والسشم  ،و من اهلل التوفی

خاررات:
ندارد
13111633

ک یهد و در سهخ ان امهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید ابوالقاسم دیده دار(حیدری)
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :احمد نیریز
زندگی نامه:
شهید ابوالقاسهم دخهده دار فرزنهد چراغعلهی در تهارخ  8337/81/16در خه
آباده رش

خهانواده مهبي ی و کشهاورز در روسهتای خواجهه جمهالی از توابه شهرسهتان نهی رخهز  ،بخهش

دخده به جهان گشود .او کهه سهومین فرزنهد خهانواده بهود از يمهان کهودکی مهربهان و بها گبشه و فهداکار بهود و بهدون اجهازه پهدر کهاری انجهام نمهی داد و

يرگز نماز را تر نمی کرد  .وی دوران کهودکی را در دامهان پهر مههر و مح ه مهادر خهود گبرانیهد و سها
ابتداخی را در دبستان وقار خواجه جمالی مهی گبرانیهد يمزمهان بهود بها او انقهش و دانهش آمهوزان در مهدار

پها بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه و زمهانی کهه دوران

تظهايرات مهی کردنهد و شهعار مهر بهر شهاه مهی دادنهد

وی نیز يم ام بها سهاخر دانهش آمهوزان حضهوری فعها در تظهايرات و رايایمائیهها علیهه رژخهم پیشهین داشه  .وی په

از پاخهان دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی

دکتههر حسههین فههارمی شههد و آن دوره را يههم بهها موفقی ه پش ه سههر گباش ه و بههرای گبرانههدن دوران دبیرسههتان و ادامههه تحصههی رايههی شهرسههتان نههی رخههز شههد و
دردبیرستان احمد اخن شهرستان شروع بهه تحصهی نمهود  .شههید در اواخهر سها دوم دبیرسهتان بهود کهه رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و سهه بهار بهه ج ههه
رف در نوب دوم بود که جزء گردان کمی شد  .برای آخرخن بهار مهی خواسه عهازم ج ههه شهود در حهالی کهه مهادر فرزنهد

را قهان مهی کهرد کهه اخهن بهار دخ هر بهه

ج هه نرود او به مادر گف ما مسلمانیم و دفاع از مرز و بوم بهر يمهه مسهلمانان واجه اسه و بها سهخ ان دل هرم ک هده خهود پهدر و مهادر را قهان کهرد و عهازم شهد  .در
تارخ  8361/86/11در عملیات کهربشی  1در ج ههه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و پیکهر پها و مطههر
به خا سارده شد.
وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاءع د ربهم خرزقون 8
ما دارخد کسانیکه درراه خداکشته می شوندمرده اندبلکه آنها زنده اند ودر نزد پروردگارشان روزی می خورند.
( قرآن کرخم )

در گلهزار شههدای روسهتای خواجهه جمهالی

ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و با سشم ودرود به پیهام ر گرامهی اسهشم حضهرت محمهد بهن مصهطفی ( ) و بها سهشم بهر م جهی عهالم بشهرخ مههدی موعهود و
نائ برحقش امام ام اخن پیر جماران که د میلیونهها مسهلمان در جههان اسهشم بهه عشه او مهی تاهد و حسهی ی گونهه اخهن انقهش عظهیم جههانی را ري هری می ماخهد
و ادامه دي ده راه حسهین (ع) مهی باشهد  .اخ جانه ابوالقاسهم حیهدری (دخهده دار) فرزنهد چراغعلهی حیهدری متولهد  8331دارنهده ش اسه امه شهماره  8113بهرای رضهاخ و
خش ودی پروردگار و خال جههان وبهرای شهادی ارواح مطههر شههداء وبهرای انجهام دسهتورات ولهی فقیهه کهه يمانها پیهر جمهاران امهام خمی هی ري هر مستضهعفین جههان
اس پا به عرصه ج

 ،اخن ن رد ح علیه باره و نهور علیهه ظلمه نههادم کهه بهه وظیفهه خهوخش جامهه عمه باوشهانم و کولهه بهاری گ هاه را از دو

به جای آن توشه ای برای آخرت فهرايم که م  .امیهدوارم کهه حهداق توانسهته باشهم انتقهام خهون شههیدان بخصهو

خهود بهردارم و

شههیدان مظلهوم خودمهان را ب یهرم  .امیهدوارم کهه

خداوند لط بیکرانش را شام حا حقیهر فرماخهد و شههادت کهه يمانها شهیرخن تهرخن مرگهاسه و زنهدگی جاوخهدی په

از دنیهای فهانی اسه بهه مهن عطها بفرماخهد .

پدر و مادرم خوشحا باشید که چ ین فرزندی را تربی نمودخد که ادامهه دي هده راه حسهین (ع) شهد  .پهدرم مهن بها رضهاخ قل هی بهه ج ههه يهای ج ه

اعهزام شهدم تها

بتوانم خدمتی به دخن مهبي و انقشبهم کهرده باشهم و از شهما سااسه رارم کهه چ هین ب هده ای از رهر خداونهد بهه شهما داده شهده کهه شهما او را تربیه نمهوده اخهد و
برای خش ودی امام عصر (عج) و ار نههادن بهه فرمهان امهام او را بهه ج ههه اعهزام کهرده اخهد  .از زحمتههای کهه بهراخم کشهیده اخهد کمها تشهکر را دارم و امیهدوارم کهه
حقیر را حش نماخید  .و اما مهادرم شهما کهه زحمتههای فراوانهی در راه بهزر کهردن مهن کشهیده ای و در دامهان پاکه مهرا تربیه نمهوده ای آنقهدر زحمه کشهیدی و
بزرگم کردی تا بتوانم اسلحه برادر به زمین افتاده خهود را بهردارم وبها کهافران و بعثیهان بجه م  .امیهد از خداونهد دارم کهه مهرا ب خشهد و بهراخم رله دعها و مغفهرت نهزد
خداوند بکن و جوخای عفو از خداخم باشی .
خواير و برادرم امیدوارم که شما يم ير کدام به نحوی و بهه انهدازه توانتهان در راه احیها دخهن اسهشم قهدم بردارخهد و ادامهه دي هده راه پها شههیدان باشهید  .خهوايرم تهو
با حجا بر دشمن می تهازی و بهرادر تهو بها اسهلحه اخمهان و صه ر و مقاومه  .درپاخهان رهو عمهر و بها عهزت بهرای امهام و پیهروزی بهرای رزم هدگان اسهشم از خهدای
بزر می رل م .
ابوالقاسم حیدری (دخده دار )

خاررات:
ندارد
ابوالقاسم دخده دار.jpg
13111367

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید بهمن امیری
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت31/1/8 :

نام مدرسه :ارشد
زندگی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
شهید بهمن امیهری فرزنهد نوشهاد در تهارخ  8331/6/8در روسهتای جههان آبهاد از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و کشهاورز دخهده بهه جههان گشهود و
دوران رفولی را در کانون خهانواده ای مهؤمن و پريیزگهار و مقیهد بهه احکهام اسهشم پشه سهر گباشه  .شههید بهمهن امیهری در سهن  7سهال ی بهرای فراگیهری علهم
وارد دبستان شهدای فت الم ین جهان آبهاد شهد و از آنجها کهه شههید بزرگهوار از دانهش آمهوزان ممتهاز بودنهد تحصهیشت ابتهداخی را بها نمهرات عهالی پشه سهر گباشه
وبرای ادامهه تحصهی بهه عله اخ کهه در روسهتای جههان آبهاد مدرسهه راي مهاخی وجهود نداشه بهه روسهتای کوشهک
ارشد کوشهک

مشهغو بهه تحصهی شهد  .شههید امیهری بها وجهود سهن کهم در مراسهم عهزاداری شهرک

تابستان سا سوم راي ماخی تحصیلی به فرمان امام خود ل ی

رفه ودوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی

مهی کهرد و از فهرائض دخ هی خهود يرگهز غافه ن هود و در

گفه و بهه ج ههه يهای حه علیهه باره عهازم شهد  .از نظهر اخشقهی فهردی بسهیار مهؤد بهود و تمهامی

يمس ران او يم ی بر اخن عقیده بودند کهه او واقعها" عاشه امهام خمی هی (ره) بهود و در نامهه يهاخش يمیشهه اصهرار داشه کهه بهرای سهشمتی امهام دعهای توسه و
دعههای کمیه برگههزار و بههرای امههام دعهها ک یههد ومههی گفه کههه آرزو دارم اولههین شهههید روسههتا باشههم  .شهههید امیههری در تههارخ  8368/1/3در عملیههات محههرم در م طقههه
شريانی تاه  871به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر

در گلزار شهدای روستای جهان آباد به خا سارده شد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عملیات  :محرم

عضوخ  :تی المهدی (بسیج)

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
سوره آ عمران آخه 861

درود بههر تمههامی مستضههعفین روی زمههین کههه ري رشههان خمی ههی به شههکن اسه  ،سههشم بههر امههام م ههارز  ،سههشم بههر تمههامی پیههروان خههط امههام  ،سههشم بههر بههرادران و
خوايرانی که برادران خود را در راه تداوم بخشیدن به انقهش اسهشمی از دسه دادنهد  ،سهشم و درود بهر روان پاکه ای بهرادر شههید کهه بها نثهار خونه در راه خهدا بهه
يمه مها روحیهه دادی و مها را اسهتوارترکردی اخ ه

رايه را ادامهه خهوايم داد و تها آخهرخن قطهره خهون خهود از اسهشم عزخهز و ورهن خهود اخهران دفهاع خهوايم کهرد .

انشاءاهلل
وصی نامه خود را شروع می ک م و با فرخاد اهلل اک ر و ال اله اال اهلل مهی گهوخم اگهر مهن شههید شهدم بهر مهزارم گرخهه نک یهد و اگهر اسهیر شهدم انتظهار آمهدن مهن

اخ

و حتی خ

اسیر را نکشید و اگر مجروح شهدم بهه مشقهاتم يجهوم نیاورخهد و اگهر ناپدخهد شهدم فراموشهم ک یهد و بهه خهاد شههید گهم گشهته در ق رسهتان کهه رفتیهد بهرای

من نیز فاتحه بخوانید .
پیام يم برای مل اخهران دارم و آن اخ کهه ای بهرادران حهز اهلل امهام را يرگهز ت هها ن بارخهد و بهرادران در سه ر [را] يهم خهاری ک یهد و ای بهی ب هد و بهار دسه

خ

کثی ري رانتان ب ی صدر ورجوی در دس آمرخکاس و با او يمکاری می ک د از اخن کاريا دس بردارخد و ير چه زودتر به دامان اسشم بازگردخد .
خ

پیهام بهرای بهرادرانم و پهدرم و تشهیی ک هدگان ج هازه ام دارم کهه بهراخم اشه

نرخزخهد ،سهی ه نزنیهد ،مهن خوشهکام و خوشه ختم چهرا ؟ چهون رسهالتم را بهه پاخهان

رساندم اگر اشکی بر مزارم مهی رخهزد بهرای اسهشم برخهزد بیائیهد اشهکها را گلولهه ک هیم و بهر سهر دشهمن فهرود آورخهم  ،بیائیهد نالهه ياخمهان را پته

گهردانیم و دشهمن

راخوار سازخم  .ای پدر و ای برادران عزخهزم مهن شهرم ده ام زخهرا نتوانسهته ام آن حقهی را کهه بهر گهردن مهن داشهتید ادا که م  ،مهی بخشهید و مهن امها از بهین شهما مهی
روم و بدانید که اخن مجسهمه مهن از بهین شهما رفتهه اسه  ،مهن از بهین نهرفتم بلکهه وارد زنهدگی جاودانهه گشهتم شهما ناراحه ن اشهید افتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهد
ناقابلی از شما در میدان ن رد ح با بار برای دفاع از ح و بهرای اهلل فهدائی گشهته اسه  ،پهدر و بهرادران و خهواير گهرامیم مهن از شهما ن هودم بلکهه امهانتی بهودم نهزد
شما  ،مرا قدرتی دخ هر کهه مها فهو تمهام نیروياسه و بصهورت امهانتی نهزد شهما گباشهته بهود و حها آمهد و امانه خهود را په
خوشحا باشید که اخن امان را به خوبی به صهاح اصهلی ا

گرفه په

شهما ناراحه ن اشهید و

برگردانیهده اخهد  .بهرادران عزخهزم خهون مهن از خهون علهی اک هر امهام حسهین (ع) عزخزتهر نیسه  ،پهدر و

برادران عزخزم افتخار ک ید که چ هین فرزنهدی داشهتید و بهرای اسهشم و قهرآن عزخهز يدخهه کردخهد  ،مهن بهه کهام خهود رسهیدم چهه يهدفی بهتهر از شههادت  ،مهن بهرای
دفاع خدا به ج هه رفتم يی ک

ن وخد که پسر فشنی برای يوای نف

بهه ج ههه رفه خیهر اخهن رهور نیسه مهن بهرای دفهاع از اسهشم و قهرآن عزخهز و بهه امهر ري هر

عزخزم خمی ی ب شکن به ج هه رفتم و ت ها خوايشی کهه از شهما دارم دسه از امهام بزرگهوار بهر ندارخهد و يمیشهه دعها بهرای سهشمتی اخشهان از خادتهان نهرود و پاسهدار
حرم خون شهیدان عزخزمان باشید ش های جمعهه دعهای کمیه بخوانیهد و شه های دوشه ه دعهای توسه بخوانیهد  .شههیدان زنهده انهد اهلل اک هر بهه خهون آغشهته انهد
اهلل اک ر .به امید پیروزی تمام رزم دگان اسشم و نابودی تمام کفار جهان .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
ندارد
13111163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید فرهاد رضایی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :ارشد
زندگی نامه:
چه حشجها رفته برداريا

چه فرياديا مرده در کويها

بود کیش من مهر دلداريا

يمی گوخم و گفته ام باريا

شهید فرياد رضهائی فرزنهد محمهد ياشهم در خهرداد مهاه سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در خکهی از روسهتايای بخهش آبهاده رشه
آمد  .از يمان زمان کهودکی اسهتعدادی فهو العهاده داشه  .دوران ابتهدائی را در دبسهتان شهی مفیهد ( شهها سهاب ) روسهتای کوشهک
موفقی در تحصی در دبسهتان نمونهه بهود  .په
رههو دوران تحصههیلی خههود نسه

بها موفقیه گبرانهد و از نظهر

از گبرانهدن دوران ابتهدائی تحصهیشت راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی ارشهد روسهتای کوشهک

بههه معلمههان و يمکشسههانش احتههرام خاصههی قائه بههود و فههردی گشههاده رو  ،خههو

بسیار نیکو و مهربان با پدر  ،مهادر  ،بهرادران و خهواير

اخههش و خههو

ب هام کوشهک

بهدنیا

شهروع نمهود  .او در

برخههورد بههود  .اخشههان اخشقههی

داشه و مهی تهوان گفه در م هز از بهین افهراد خهانواده نمونهه و بهرای دخ هران واقعها" ال هو بهود  .رزم هدگان

اسشم را بسیار دوس می داشه  ،عاشه ج ههه و شهیفته و دل اختهه امهام (ره) بهود  ،يمیشهه پهرتش

و زحمهتکش بهود و لحظهه ای آرام نمهی نشسه  ،عشقهه خاصهی

به تخصصهای ف ی و الکترخکهی داشه و اوقهات فرغه را بها سهاختن وسهاخ برقهی نظیهر پ کهه  ،چهراغ خهوا و غیهره مهی گبرانهد  .در انجهام فهرائض دخ هی کوتهايی
نمی کرد  ،در مايهای م ار رمضان بدون سحری روزه می گرفه و بسهیار سهاده  ،مخلهص  ،بهی آالخهش و فهروتن بهود  .سها سهوم راي مهائی بهود کهه بهه فکهر رفهتن
به ج هه افتاد و بعل عشقه وافری که به ج هه و يم شی ی با رزم دگان اسهشم داشه چ هدخن مرحلهه جهه اعهزام بهه شهرسهتان نهی رخهز رفه امها بهه عله سهن کهم
از رفت ش جلوگیری می کردند  .تا اخ که باالخره در آذرماه سها  8363بها افهزاخش سهن خهود در فتهوکای ش اسه امه بهه ج ههه اعهزام شهد و در جهوا بهه پهدر و بهرادر
که از رفتن او ممانع می کردند گف :
اگر مرا تکه تکه ک ید بر نمی گردم و اگر من به ج هه نروم فردای قیام جوا پیغم ر و امام حسین را چه می ديید ؟
برادران اخشان ب امهای اک ر رضائی و حسین رضائی نیز رزم ده می باش د و آقای اک ر رضاخی  %11از سشمتی خود را در راه اسشم و انقش فدا نموده اس .

يمس رانش نق می ک د کهه  :بیشهتر اوقهات فراغه خهود را بصهورت مطالعهه و حضهور در جلسهات مهبي ی و ن ه هانی مهی گبرانهد  .مهدت سهه مهاه از حضهور اخشهان
در ج هه گبشته بود و موق تسوخه حسابش بود اما با اخ کهه اکثهر يمرايهان بهه محه سهکون خهود برگشهته بودنهد او بها ارهشع شهده بهود کهه عملیهاتی در پهیش اسه
جه شرک در عملیات در ج هه ماند .
سرانجام پ

از گبش سه مهاه از حضهور اخشهان در گهردان کمیه روز بیسه و يفهتم بهمهن مهاه  8363در عملیهات والفجهر  1ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در جهاده

فاو  -ام القصر با دخ ر دالور مردان گردان کمیه بهه محاصهره دشهمن درآمهد و مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
پا ورن بازگش و در گلزار شهدای روستای کوشک

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
فرياد رضاخی.jpg
13111831

به خا سارده شد .

په

از دوازده سها مفقودخه بهه خها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید کرامت طهماسبی نگهداری
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ارشد
زندگی نامه:
کرام ه رهماس ه ن هههداری فرزنههد کههرخم در تههارخ  8331/86/8در خههانواده ای سههاده و مههبي ی در روسههتای کوشههک
تحصیشت ابتداخی خهود را در دبسهتان شهها کوشهک

از تواب ه نههی رخههز چشههم بههه جهههان گشههود  .او

بهه پاخهان رسهاند و دوره راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ارشهد کوشهک

پشه سهر گباشه  .کرامه فهردی

مؤمن و دارای اخشقی پس دخده بود و مورد احترام خانواده و اقوام بهود و بیشهتر وقه خهود را صهر خهدم بهه خهانواده مهی کهرد و اوقهات فراغه را در بسهیج بسهر مهی
برد  .کرام په

از فرمهان امهام جهه دفهاع از اسهشم و کشهور اسهشمی در تهارخ  8368/88/87از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد و توفیه خافه تها در عملیهات

والفجر مقدماتی در م طقه فکه شهرک ک هد و په

از رشهادتهای فهراوان په

از حهدود دو مهاه بهه زادگهايش برگهردد .ولهی عشه بهه ج ههه و احسها

آرام نمی گبارد لبا برای دومین بار در تارخ  8361/86/1به ج ههه اعهزام مهی گهردد  .اخهن بهار بها شهرک در عملیهات خی هر در م طقهه رشئیهه په
تارخ 8361/81/81به ص مفقودخن می پیوندد و خاد و خارره ا

مسهوولی او را

از ن هردی مردانهه در

را برای يمیشه جاودان می سازد.

وصی نامه:
مر عادت ما و شهادت کرام ماس .
بسم ر الشهداء
وال تقولوا لمن خقتف فی س ی اهلل اموات ب احیاء ولکن التشعرون 8
به آنها که در راه خدا کشته می شوند  ،مرده ن وئید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید .
به نام اهلل پاسدار حرم خهون شههیدان و سهشم بهر پیهام ر گرامهی اسهشم ( ) و سهشم بهر مههدی موعهود (عهج) کهه بها ظههور

سهفره عهد الههی را در جههان مهی

گستراند و سشم بر ناخ بهر حقهش خمی هی ک یهر اخهن شه های تیهره و تهار و ظلمهانی محهرومین و سهتمدخدگان و ريهرو خهط خهونین و گرانقهدر اباع هداهلل الحسهین (ع) و
سشم بر شهیدان اخن گل وته يای پرپر شهر عشه و اخثهار  ،شههر مح ه و صهفا کهه بها اخثهار جهان و خهون خهود بهه تنسهی از مهوال و آغاخشهان سهرور شههیدان حسهین

بههن علههی (ع) م شههور آزادی اخههران از قیههد و ب ههد شههر و غههر را ن و تجدخههد حیههات و عظم ه اسههشم را امضهها نمودنههد و سههشم بههر محههرومین و مجههروحین ج ه
تحمیلی که به ح پشتوانه و ضامن اخن انقش يست د .
اخ جان کرام ن هداری فرزند کرخم بها شهماره ش اسه امه  8111صهادره از کوشهک

الزم دانسهتم چ هد کلمهه ای بها امه يمیشهه در صهح ه حهز اهلل وصهی که م .

خدای را شکرگزار و سااس بارم که حرک به سوی ج هه يهای نهور علیهه ظلمه را نصهی مهن نمهود و بهاز يهم خهدا را شهکرگزارم کهه زنهدگی و حیهاتم را در مهوقعیتی
قرار داده اس که انقهش اسهشمی متولهد شهده اسه و بهه تمهام ارزشههای مهادی پشه پها زده و آنهها رهرد و بهی ارز

نمهوده اسه و دوبهاره اسهشم په

از يهزار و

چهارصد سها عظمه و حیهات خهود را بازخافتهه اسه  ،پروردگهارا مههر و شهفق تهو قاله و قهدرت مزخهد اسه  .گرخهز و فهرار از حکومه و فرداسه میسهر نیسه .
ب ابراخن جهز تهو کسهی را نمهی خهابم کهه گ ايهان و اعمها زشه و ناسهتوده ام را ب خشهد  ،پروردگهارا حها کهه مشهع يهداخ را در غهر و ج هو برافروختهه ای و
حا که تاه يای پربهر و قلهه يهای بهه فله

کشهیدة غهر را و دشهتها و نايموارخههای ج هو را بهر امیهان بیمهه داشه اه م هد سهاخته ای و حها کهه مهادة مهورد

آزماخش و امتحانمان جهاد شده اس و حا که مهش و مهدر ق هولی از اخهن امتحهان دانشه ايی جههاد  ،شههادت و بهه خهود غلطیهدن اسه مهن تهو را گهواه گرفتهه و
برای رضاخ و خش ودی توبه سوی اخن مکان مقد

خع ی ج هه يجرت می ک م تها بها خهاری تهو يهداخ شهوم و بها امیهد بهه تهو بهه دانشه اه بهروم و بها الههام گهرفتن از

فرامین و دستورات تو جههاد و م هارزه که م و در آخهر اگهر لیاقه و شاخسهت ی رسهیدن بهه قهر بارگهاه تهرا پیهدا کهردم شههید شهوم تها آنکهه شهاخد  ،گ ايهان و معاسهیم
بخشههیده شههود و در روز قیامهه در مقابهه پیههام ر اکههرم ( ) و حضههرت علههی (ع) و فارمههه زيههرا ( ) و دخ ههر شهههدای اسههشم و انقههش اسههشمی بههوخژه شهههدای
دبیرستان آخ اهلل رالقانی روسهفید و سهربل د باشهم  .امیهدوارم کهه بتهوانم گفتهارم را جامهه عمه باوشهانم و بها خلهو

نیه در جهه اهلل گهام بهردارد کهه مهورد ق هو

درگاه خداوندی قرار گیرد  .و اما سهشم بهر شهما امه حهز اهلل کهه حضهور خهود در صهح ه را تها ک هون حفهظ نمهوده اخهد  ،و ثابه کهرده اخهد کهه خهاور اسهشم و قهرآن
يستید .

خاررات:
ندارد
کرام رهماس ن هداری.jpg
13111663

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید بهمن امیری
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :ارشد روستای کوشکک
زندگی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
شهید بهمن امیهری فرزنهد نوشهاد در تهارخ  8331/6/8در روسهتای جههان آبهاد از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و کشهاورز دخهده بهه جههان گشهود و
دوران رفولی را در کانون خهانواده ای مهؤمن و پريیزگهار و مقیهد بهه احکهام اسهشم پشه سهر گباشه  .شههید بهمهن امیهری در سهن  7سهال ی بهرای فراگیهری علهم
وارد دبستان شهدای فت الم ین جهان آبهاد شهد و از آنجها کهه شههید بزرگهوار از دانهش آمهوزان ممتهاز بودنهد تحصهیشت ابتهداخی را بها نمهرات عهالی پشه سهر گباشه
وبرای ادامهه تحصهی بهه عله اخ کهه در روسهتای جههان آبهاد مدرسهه راي مهاخی وجهود نداشه بهه روسهتای کوشهک
ارشد کوشهک

مشهغو بهه تحصهی شهد  .شههید امیهری بها وجهود سهن کهم در مراسهم عهزاداری شهرک

تابستان سا سوم راي ماخی تحصیلی به فرمان امام خود ل ی

رفه ودوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی

مهی کهرد و از فهرائض دخ هی خهود يرگهز غافه ن هود و در

گفه و بهه ج ههه يهای حه علیهه باره عهازم شهد  .از نظهر اخشقهی فهردی بسهیار مهؤد بهود و تمهامی

يمس ران او يم ی بر اخن عقیده بودند کهه او واقعها" عاشه امهام خمی هی (ره) بهود و در نامهه يهاخش يمیشهه اصهرار داشه کهه بهرای سهشمتی امهام دعهای توسه و
دعههای کمیه برگههزار و بههرای امههام دعهها ک یههد ومههی گفه کههه آرزو دارم اولههین شهههید روسههتا باشههم  .شهههید امیههری در تههارخ  8368/1/3در عملیههات محههرم در م طقههه
شريانی تاه  871به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر

در گلزار شهدای روستای جهان آباد به خا سارده شد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عملیات  :محرم

عضوخ  :تی المهدی (بسیج)

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
سوره آ عمران آخه 861

درود بههر تمههامی مستضههعفین روی زمههین کههه ري رشههان خمی ههی به شههکن اسه  ،سههشم بههر امههام م ههارز  ،سههشم بههر تمههامی پیههروان خههط امههام  ،سههشم بههر بههرادران و
خوايرانی که برادران خود را در راه تداوم بخشیدن به انقهش اسهشمی از دسه دادنهد  ،سهشم و درود بهر روان پاکه ای بهرادر شههید کهه بها نثهار خونه در راه خهدا بهه
يمه مها روحیهه دادی و مها را اسهتوارترکردی اخ ه

رايه را ادامهه خهوايم داد و تها آخهرخن قطهره خهون خهود از اسهشم عزخهز و ورهن خهود اخهران دفهاع خهوايم کهرد .

انشاءاهلل
وصی نامه خود را شروع می ک م و با فرخاد اهلل اک ر و ال اله اال اهلل مهی گهوخم اگهر مهن شههید شهدم بهر مهزارم گرخهه نک یهد و اگهر اسهیر شهدم انتظهار آمهدن مهن

اخ

و حتی خ

اسیر را نکشید و اگر مجروح شهدم بهه مشقهاتم يجهوم نیاورخهد و اگهر ناپدخهد شهدم فراموشهم ک یهد و بهه خهاد شههید گهم گشهته در ق رسهتان کهه رفتیهد بهرای

من نیز فاتحه بخوانید .
پیام يم برای مل اخهران دارم و آن اخ کهه ای بهرادران حهز اهلل امهام را يرگهز ت هها ن بارخهد و بهرادران در سه ر [را] يهم خهاری ک یهد و ای بهی ب هد و بهار دسه

خ

کثی ري رانتان ب ی صدر ورجوی در دس آمرخکاس و با او يمکاری می ک د از اخن کاريا دس بردارخد و ير چه زودتر به دامان اسشم بازگردخد .
خ

پیهام بهرای بهرادرانم و پهدرم و تشهیی ک هدگان ج هازه ام دارم کهه بهراخم اشه

نرخزخهد ،سهی ه نزنیهد ،مهن خوشهکام و خوشه ختم چهرا ؟ چهون رسهالتم را بهه پاخهان

رساندم اگر اشکی بر مزارم مهی رخهزد بهرای اسهشم برخهزد بیائیهد اشهکها را گلولهه ک هیم و بهر سهر دشهمن فهرود آورخهم  ،بیائیهد نالهه ياخمهان را پته

گهردانیم و دشهمن

راخوار سازخم  .ای پدر و ای برادران عزخهزم مهن شهرم ده ام زخهرا نتوانسهته ام آن حقهی را کهه بهر گهردن مهن داشهتید ادا که م  ،مهی بخشهید و مهن امها از بهین شهما مهی
روم و بدانید که اخن مجسهمه مهن از بهین شهما رفتهه اسه  ،مهن از بهین نهرفتم بلکهه وارد زنهدگی جاودانهه گشهتم شهما ناراحه ن اشهید افتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهد
ناقابلی از شما در میدان ن رد ح با بار برای دفاع از ح و بهرای اهلل فهدائی گشهته اسه  ،پهدر و بهرادران و خهواير گهرامیم مهن از شهما ن هودم بلکهه امهانتی بهودم نهزد
شما  ،مرا قدرتی دخ هر کهه مها فهو تمهام نیروياسه و بصهورت امهانتی نهزد شهما گباشهته بهود و حها آمهد و امانه خهود را په
خوشحا باشید که اخن امان را به خوبی به صهاح اصهلی ا

گرفه په

شهما ناراحه ن اشهید و

برگردانیهده اخهد  .بهرادران عزخهزم خهون مهن از خهون علهی اک هر امهام حسهین (ع) عزخزتهر نیسه  ،پهدر و

برادران عزخزم افتخار ک ید که چ هین فرزنهدی داشهتید و بهرای اسهشم و قهرآن عزخهز يدخهه کردخهد  ،مهن بهه کهام خهود رسهیدم چهه يهدفی بهتهر از شههادت  ،مهن بهرای
دفاع خدا به ج هه رفتم يی ک

ن وخد که پسر فشنی برای يوای نف

بهه ج ههه رفه خیهر اخهن رهور نیسه مهن بهرای دفهاع از اسهشم و قهرآن عزخهز و بهه امهر ري هر

عزخزم خمی ی ب شکن به ج هه رفتم و ت ها خوايشی کهه از شهما دارم دسه از امهام بزرگهوار بهر ندارخهد و يمیشهه دعها بهرای سهشمتی اخشهان از خادتهان نهرود و پاسهدار
حرم خون شهیدان عزخزمان باشید ش های جمعهه دعهای کمیه بخوانیهد و شه های دوشه ه دعهای توسه بخوانیهد  .شههیدان زنهده انهد اهلل اک هر بهه خهون آغشهته انهد
اهلل اک ر .به امید پیروزی تمام رزم دگان اسشم و نابودی تمام کفار جهان .

خاررات:
ندارد
بهمن امیری..jpg
13111163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمد حسین امیری
تاریخ تولد1686/1/11 :
تاریخ شهادت31/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهههید محمههد حسههین امیههری فرزنههد اسههماعی در تههارخ  8333/8/16در روسههتای کوشههک

در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی متولههد شههد و دوران کههودکی خههود را در

دامن مادری مسلمان و عاش اسشم سهاری کهرد  .شههید محمهد حسهین امیهری در سهن  7سهال ی در دبسهتان شهها کوشهک

مشهغو بهه تحصهی شهد و دوره په ج

ساله ابتدائی را با موفقی پش سر گباش و بها توجهه بهه اسهتعداد خهو و عشقهه وافهر بهه فراگیهری علهم  ،بهرای ادامهه تحصهی در مدرسهه راي مهاخی ارشهد کوشهک
مشهغو بهه تحصههی شهد و در حههین تحصهی يمیشهه در برگههزاری مراسهم مههبي ی خکهی از افهراد فعهها روسهتا بههود و بها توجهه بههه اخ کهه عاشه امهام حسههین (ع) و از
صداخی دل شین برخوردار بود از مداحین اي بی بهود کهه در مراسهم عهزاداری امهام حسهین يیوه يهای عهزاداری را حها و يهوای مع هوی مهی بخشهید  .شههید امیهری
دوران راي ماخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه بهرای ادامهه تحصهی بهه شههر آبهاده رشه

رفه و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی مشهغو بهه تحصهی شهد  .در

دبیرسهتان نیههز خکهی از فعههالترخن اعضهای انجمههن اسههشمی دبیرسهتان بههود و يمیشهه در انجههام فهرائض و مراسههم مههبي ی پهیش قههدم بهود  .شهههید امیهری عشقههه بسههیار
شدخدی به امام (ره) داش و در وصی نامه خود ذکر کهرده بهود کهه مهادرم م هادا بهرای شههادت مهن گرخهه ک هی و بجهای گرخهه بهرای مهن بهرای رهو عمهر امهام دعها
کن".
شهید امیهری در حهالی کهه سها دوم دبیرسهتان بهود بهه ج ههه اعهزام شهد و در عملیهات فهت الم هین در ج ههه شهو
مطهر

در گلزار شهدای روستای کوشک

به خا سارده شد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع دربهم خرزقون
گمان نک ید آنهائی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد خداخشان روزی می خورند .

در تهارخ  8368/8/1بهه شههادت رسهید و پیکهر

( قرآن کرخم سوره آ عمران آخه ) 861
با درود فراوان به امام ام و امید مستضعفان جهان خمی ی ب شکن و بها سهشم فهراوان بهه مله شههید پهرور اخهران الزم دانسهتم کهه چ هد کلمهه دربهاره خهودم وصهی
کم.
مههن محمههد حسههین امیههری فرزنههد اسههماعی امیههری يسههتم و در سهها  8333متولههد شههدم در سهها  8331بههه مدرسههه رفههتم و بههه مههدت  1سهها در روسههتای کوشههک
زادگايم تحصی کردم و تحصیشت دوران دبیرستان را دو سا اسه کهه در روسهتای آبهاده رشه

ادامهه مهی ديهم يهم اک هون بهه دسهتور ري هر انقهش مهن احسها

مسوولی کردم و خدای تعالی به من يم گماشه و توانسهتم بهه ج ههه حه علیهه باره اعهزام شهوم و از نهامو

خهود دفهاع بهه عمه آورم و در اخهن موقعیه خهو

شهادت اخن فیض عظیم نصی م شد  .انااهلل و انا الیه راجعون
به درستی که ما از خدا يستیم و بازگش ما به سوی اوسه  .چهه بهتهر کهه مها در بسهتر مهر را مشقهات نکهردخم و در راه خهدا جهان را بهه جهان آفهرخن تقهدخم کهردخم
.
پدرم  ،مادرم  ،برادرانم و خوايرانم و تمام قومان و خوخشانم  ،ناراح ن اشهید کهه بهرای مهن عروسهی نکردخهد و مهرا در حجلهه گهاه ندخدخهد  ،اخهن را بدانیهد کهه مهن دامهاد
شده ام  ،داماد خدا اخن تیری که به من خورد دامادی مهن اسه و خهونی کهه از مهن جهاری شهد ح های سهر ودسه مهن اسه و ل اسهی کهه بهرای دامهادی مهن در نظهر
داشتید کفن اس و ق ر حجله گاه من اس  ،شما يی ناراح ن اشید  ،من به يدفم رسیدم  ،چه يدفی از شهادت بهتر و شهید چه مقامی در آن جهان دارد .
شهیدان از شهادت قصه گوخ د

نها زندگی بر سر فشان د

و به گفته معلم شههید دکتهر علهی شهرخعتی  ،آنهان کهه رفت هد کهاری حسهی ی کردنهد و آنهان کهه ماندنهد باخهد کهاری زخ هی ک هد و گرنهه خزخدخ هد و خوشها بهه حها آن
کسانیکه اخهن عمه را انجهام دادنهد و مان هد زخ ه اخهن شهیر زن اسهشم رسهال اسهشم را بهردو
صحرای کربش و در روز عاشورا فرمودند چه بود ؟ حسین (ع) خ

کشهیدند  .آخها مهی دانیهد کهه م ظهور از کلمهه ای کهه حسهین (ع) در

مرت هه فرخهاد زد يه مهن ناصهر خ صهرنی آخها کسهی يسه مهرا خهاری ديهد و آخها حسهین يهدفش اخهن

بود که کسی يس که خاری ديد و ن بارد که مهرا از پهای درآورنهد؟ خیهر  ،حسهین گفه کهه آخها کسهی يسه کهه بعهد از مهن جانشهین مهن و دخهن اسهشم را ري هری
ک د و اسشم را در جهان گستر

ديد  .عزخهزان مهن حسهین اخهن رهور گفه و بهاز دوبهاره جانشهین حسهین فرزنهد او شهد و رسهال خهون حسهین را بهه عههده گرفه و

يمین رور اسشم به وسیله امامان رو به به ودی رفه و يهم اک هون رسهال و ري هری آنهرا امهام زمهان مههدی (عهج) برعههده دارد و ناخه بهر حه او امهام امه و امیهد
مستضعفان جهان خمی ی ب شکن می باشد .
مادر عزخزم م ادا در مر من که يمان شهادت من اس و سرنوشه مهن اسه گرخهه ک هی بهه جهای گرخهه  ،بهرای مهن دعها کهن و در شه های جمعهه بهراخم دعها ک یهد
و از خدا بخوايید و دعا ک ید که عمر امام ام زخاد شود .
آنها که رفت د کاری حسی ی کردند و آنانکه مانده اند باخد کاری زخ ی ک د وگرنه خزخدخ د  ( .شهید دکتر علی شرخعتی )

خاررات:
ندارد
محمد حسین امیری.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید حمزه آزادی
تاریخ تولد1661/4/5 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
حمههزه آزادی در خههانواده ای مههبي ی و متههدخن در  8331/1/1در شهههر آبههاده رشه

دخههده بههه جهههان گشههود  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان يجههرت و دوره راي مههاخی را در

مدرسه راي ماخی ابهن سهی ا و دوره متوسهطه را در دبیرسهتان آخهه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گبرانهد  .از سها  8361پها بهه ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه نههاد و يفه

نوب عازم میادخن ن هرد گردخهد  .از سها  8363تها زمهان شههادت مسهتمرا" در ج ههه حضهور داشه و در عملیاتههای مختلفهی شهرک نمهود  .چ هدخن بهار مجهروح شهد
اما مجروحی مان از حضهور وی در ج ههه ن ردخهد  .در عملیهات والفجهر  1جهزء گهروه غواصهان بهود و شه  8363/88/18عهر

رودخانهه وحشهی ارونهد را رهی کهرد ،

در ش  8363/88/17يمراه با سهاخر يمرزمهان در گهردان کمیه در محهور فهاو  -ام القصهر بهه دشهمن حملهه بهرد  ،امها در صه ح اه  8363/88/17بهه محاصهره دشهمن
درآمد و مظلومانه به شهادت رسید و پیکر مطهر

پ

از  88سا به آغو

ورن بازگش و در گلزار شهدای آباده رش

به خا سارده شد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اخ جان يدفم از به ج ه

رفهتن اخهن اسه کهه اوال" خهدمتی بهه اسهشم کهرده باشهم و ثانیها" بهه فرمهودة امهام خهود ل یه

گفتهه کهه مهی فرماخهد ( :يه مهن ناصهر

خ صرنی) آخا کسی يس که مرا خاری ک د .
من جهاد در راه خدا را انتخا کهردم کهه آری باخهد در رکها حسهین ج یهد و درخه ت وم هد اسهشم را آبیهاری کهرد و ال تقولهوا لمهن خقته فهی سه ی اهلل امهوات به
احیاء و لکن ال تشعرون  .به افرادی که در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده ن وئیهد چهون آنهان زنهدگانی ابهدی دارنهد و شهما اخهن را در نمهی ک یهد  .براسهتی کهه خهدا
جان و ما مؤم ین را از آنان خرخداری کرده اسه  .آنهها کهه در راه خهدا پیکهار مهی ک هد خها کشهته مهی شهوند وعهده ای اسه کهه بهه حه از جانه خهدا در تهورات و
انجی و قرآن آمده اس و چه کسی باوفاتر به عهد و پیمهان از خهدا اسه  .په

شهما را بشهارت بهه اخهن معاملهه ای کهه بهدان دسه زده اخهد و آن پیهروزی و رسهت اری

اس .
ضمن اعتقاد به ب دگی و خکتها پرسهتی در برابهر خهدا و اخمهان کامه بهه اصهو اعتقهادی شهیعه مهی خهوايم کهه در موقه ای کهه شههادت مهرا ارهشع دادنهد يهیچک
ناراح نشود و گرخه نک د  .چون شرافتم دانه ترخن مر شهادت در راه خدا اس .

البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه ع د اهلل و اولو

يم الفائزون

کسانی که در راه خدا جهاد و م ارزه می ک د و جان خود را در راه خدا می دي د در نزد خدا بهترخن انسانها يست د و رست ارند .
در و مهادر و خهوايران و بههرادرانم  ،کشهور اسههشمی در حها ج ه

اسه و احتیها بههه نیهروی انسهانی دارد وظیفه مها مسههلمانان اسه کهه بج ههیم و انشهاء اهلل پیههروز

شوخم و به يم ی شما توصیه می که م سهخ رانیهای امهام را گهو

ک یهد و بهین دخ هران پخهش ک یهد  .و در خهط والخه فقیهه حرکه ک یهد کهه يمهان والخه فقیهه

رسههو اکههرم اسه  .نمازيههای شه را برپهها دارخههد کههه نمههاز شه گ ايههان روز را پهها مههی ک ههد  .و در آن امههام عزخههز خمی ههی روح اهلل را دعهها ک یههد گههو

بههه فرمههان

روحانی مسوو و متعهد باشید  ،تا می توانید به اسشم خدم ک یهد  .دنیها را دوسه نداشهته باشهید کهه دوسهتی دنیها آغهاز يهر گ هايی اسه دشهمن دنیها باشهید و ايه
او دوس بدارخد آخرت و اي او را امر بهه معهرو ک یهد و نههی از م کهر  .شهما کهه مهی دانیهد دنیها ارز
نديید  .پ

نهدارد و آخهر

مهر اسه چهرا مهر بها شهراف را تهرجی

به خاری اسشم بروخد و در راه اسشم اخثهار ک یهد تها در آخهرت روسهفید باشهید  .مها کهه زنهدگیمان خهدمتی بهه اسهشم نکهرد شهاخد مرگمهان خهدمتی باشهد بهه

اسشم  .پدر و مادر که زحمتها براخم کشهیدخد اسهشم اجهر شهما را خوايهد داد  .مهادرم اجهر شهما بها فارمه زيهرا (ع) و پهدر اجهر شهما نیهز بها ابها ع هد اهلل الحسهین (ع) و
خوايرانم اجر شما با زخ

مادرم از اخ که من در برابهر دسهتورات شهما نافرمهانی کهردم مهرا عفهو ک یهد  .پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم امیهدوارم يهر گونهه نهاراحتی از

من دخده اخد مرا عفو ک ید و از مادرم می خوايم که شیر
،پ

را حشلم ک د  .مهادر ،مهن کهه از علهی اک هر امهام حسهین عزخزتهر نیسهتم کهه بهرای اسهشم بهه شههادت رسهید

ب بارخد که کشهته شهدن و مهر مهن يهم بهرای اسهشم و در راه اسهشم باشهد  .در ضهمن از کلیه اقهوام و آشه اخان و دوسهتان و يمسهاخ ان و يهر کسهی کهه بهه

نحوی با من تما
بخصو

داشته می خوايم در برابر خطاياخم مرا عفهو ک هد و ب خشه د  .از کلیهه اقهوام مهی خهوايم کهه بخهارر مهن ل ها

سهیاه بهر تهن نک هد و گرخهه نک هد

شما پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم  .شههید کهاری کهه مهی ک هد بهرای رضهای خهدا اسه و در راه اسهشم اسه و ای پهدر و مهادر اگهر در بهین راه کهربش

شهید شدم در کربش و اگر در نج شهید شهدم در نجه و اگهر جهای دخ هر شههید شهدم در رضهوان شههدای آبهاده رشه

بخها بسهاارخد و از خهدا بخوايیهد کهه اخهن

يدخه ناقابه را از شههما باههبخرد  .در روز جمعههه مههرا بخهها بسههاارخد  .اللهههم انههزع العجه و الرخههاء و الک ههر و ال غههی و الحسههد و الضههع و الشه

و الههوين و االسههقام و

الخبالن و المکر و الخدخعه و ال لیه و الفساد و من سمعی و بصری و جمی جوارحی و خب ب اصیتی الی ما تح و ترضی .........
پروردگههارا  ،خههودبی ی  ،رخهها  ،تک ههر  ،سههتم ری  ،حسههادت  ،نههاتوانی و ت لههی  ،دودلههی و سسههتی  ،پرخشههانی  ،خههواری  ،فرخ ه و نیرن ه
چشم و گو

 ،بههشی نههاگوار و ت هکههاری را از

و يم اعضای من دور کن و مرا به ير رر که دوس داری و می پس دی راي ماخی کن .

اللهم اصل لی دخ ی البی يو عصمه امری و دنیای البی فیهما معاشی و اصل لی آخرتی التی فیهما معادی و جع الحیوه زخاده لی فی ک خیر ......
بارالها  ،اصشح کن براخم دخن مرا که ن هدار امر مهن اسه و دنیهاخم را کهه در آن معها

مهن اسه و آخهرتم را کهه در آن معهاد مهن اسه و زنهدگی را چ هان قهرار بهده

که خوبی را براخم افزون ک د .
رب ا افزع علی ا ص را" و ث

اقدام ا و انصرنا علی القوم الکافرخن .

پروردگارا برخهز بهر مها شهکی اخی را و اسهتوار سهاز پايهای مها را و خهاری کهن مها را بهر گهروه کهافران .
ندارم  .والسشم  ،روز جمعه چهارم آبان ،8363

خاررات:
ندارد
حمزه آزادی.jpg
13111111

دخ هر وصهیتی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید حمزه آزادی
تاریخ تولد1661/4/5 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
حمههزه آزادی در خههانواده ای مههبي ی و متههدخن در  8331/1/1در شهههر آبههاده رشه

دخههده بههه جهههان گشههود  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان يجههرت و دوره راي مههاخی را در

مدرسه راي ماخی ابهن سهی ا و دوره متوسهطه را در دبیرسهتان آخهه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گبرانهد  .از سها  8361پها بهه ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه نههاد و يفه

نوب عازم میادخن ن هرد گردخهد  .از سها  8363تها زمهان شههادت مسهتمرا" در ج ههه حضهور داشه و در عملیاتههای مختلفهی شهرک نمهود  .چ هدخن بهار مجهروح شهد
اما مجروحی مان از حضهور وی در ج ههه ن ردخهد  .در عملیهات والفجهر  1جهزء گهروه غواصهان بهود و شه  8363/88/18عهر

رودخانهه وحشهی ارونهد را رهی کهرد ،

در ش  8363/88/17يمراه با سهاخر يمرزمهان در گهردان کمیه در محهور فهاو  -ام القصهر بهه دشهمن حملهه بهرد  ،امها در صه ح اه  8363/88/17بهه محاصهره دشهمن
درآمد و مظلومانه به شهادت رسید و پیکر مطهر

پ

از  88سا به آغو

ورن بازگش و در گلزار شهدای آباده رش

به خا سارده شد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اخ جان يدفم از به ج ه

رفهتن اخهن اسه کهه اوال" خهدمتی بهه اسهشم کهرده باشهم و ثانیها" بهه فرمهودة امهام خهود ل یه

گفتهه کهه مهی فرماخهد ( :يه مهن ناصهر

خ صرنی) آخا کسی يس که مرا خاری ک د .
من جهاد در راه خدا را انتخا کهردم کهه آری باخهد در رکها حسهین ج یهد و درخه ت وم هد اسهشم را آبیهاری کهرد و ال تقولهوا لمهن خقته فهی سه ی اهلل امهوات به
احیاء و لکن ال تشعرون  .به افرادی که در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده ن وئیهد چهون آنهان زنهدگانی ابهدی دارنهد و شهما اخهن را در نمهی ک یهد  .براسهتی کهه خهدا
جان و ما مؤم ین را از آنان خرخداری کرده اسه  .آنهها کهه در راه خهدا پیکهار مهی ک هد خها کشهته مهی شهوند وعهده ای اسه کهه بهه حه از جانه خهدا در تهورات و
انجی و قرآن آمده اس و چه کسی باوفاتر به عهد و پیمهان از خهدا اسه  .په

شهما را بشهارت بهه اخهن معاملهه ای کهه بهدان دسه زده اخهد و آن پیهروزی و رسهت اری

اس .
ضمن اعتقاد به ب دگی و خکتها پرسهتی در برابهر خهدا و اخمهان کامه بهه اصهو اعتقهادی شهیعه مهی خهوايم کهه در موقه ای کهه شههادت مهرا ارهشع دادنهد يهیچک
ناراح نشود و گرخه نک د  .چون شرافتم دانه ترخن مر شهادت در راه خدا اس .

البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه ع د اهلل و اولو

يم الفائزون

کسانی که در راه خدا جهاد و م ارزه می ک د و جان خود را در راه خدا می دي د در نزد خدا بهترخن انسانها يست د و رست ارند .
در و مهادر و خهوايران و بههرادرانم  ،کشهور اسههشمی در حها ج ه

اسه و احتیها بههه نیهروی انسهانی دارد وظیفه مها مسههلمانان اسه کهه بج ههیم و انشهاء اهلل پیههروز

شوخم و به يم ی شما توصیه می که م سهخ رانیهای امهام را گهو

ک یهد و بهین دخ هران پخهش ک یهد  .و در خهط والخه فقیهه حرکه ک یهد کهه يمهان والخه فقیهه

رسههو اکههرم اسه  .نمازيههای شه را برپهها دارخههد کههه نمههاز شه گ ايههان روز را پهها مههی ک ههد  .و در آن امههام عزخههز خمی ههی روح اهلل را دعهها ک یههد گههو

بههه فرمههان

روحانی مسوو و متعهد باشید  ،تا می توانید به اسشم خدم ک یهد  .دنیها را دوسه نداشهته باشهید کهه دوسهتی دنیها آغهاز يهر گ هايی اسه دشهمن دنیها باشهید و ايه
او دوس بدارخد آخرت و اي او را امر بهه معهرو ک یهد و نههی از م کهر  .شهما کهه مهی دانیهد دنیها ارز
نديید  .پ

نهدارد و آخهر

مهر اسه چهرا مهر بها شهراف را تهرجی

به خاری اسشم بروخد و در راه اسشم اخثهار ک یهد تها در آخهرت روسهفید باشهید  .مها کهه زنهدگیمان خهدمتی بهه اسهشم نکهرد شهاخد مرگمهان خهدمتی باشهد بهه

اسشم  .پدر و مادر که زحمتها براخم کشهیدخد اسهشم اجهر شهما را خوايهد داد  .مهادرم اجهر شهما بها فارمه زيهرا (ع) و پهدر اجهر شهما نیهز بها ابها ع هد اهلل الحسهین (ع) و
خوايرانم اجر شما با زخ

مادرم از اخ که من در برابهر دسهتورات شهما نافرمهانی کهردم مهرا عفهو ک یهد  .پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم امیهدوارم يهر گونهه نهاراحتی از

من دخده اخد مرا عفو ک ید و از مادرم می خوايم که شیر
،پ

را حشلم ک د  .مهادر ،مهن کهه از علهی اک هر امهام حسهین عزخزتهر نیسهتم کهه بهرای اسهشم بهه شههادت رسهید

ب بارخد که کشهته شهدن و مهر مهن يهم بهرای اسهشم و در راه اسهشم باشهد  .در ضهمن از کلیه اقهوام و آشه اخان و دوسهتان و يمسهاخ ان و يهر کسهی کهه بهه

نحوی با من تما
بخصو

داشته می خوايم در برابر خطاياخم مرا عفهو ک هد و ب خشه د  .از کلیهه اقهوام مهی خهوايم کهه بخهارر مهن ل ها

سهیاه بهر تهن نک هد و گرخهه نک هد

شما پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم  .شههید کهاری کهه مهی ک هد بهرای رضهای خهدا اسه و در راه اسهشم اسه و ای پهدر و مهادر اگهر در بهین راه کهربش

شهید شدم در کربش و اگر در نج شهید شهدم در نجه و اگهر جهای دخ هر شههید شهدم در رضهوان شههدای آبهاده رشه

بخها بسهاارخد و از خهدا بخوايیهد کهه اخهن

يدخه ناقابه را از شههما باههبخرد  .در روز جمعههه مههرا بخهها بسههاارخد  .اللهههم انههزع العجه و الرخههاء و الک ههر و ال غههی و الحسههد و الضههع و الشه

و الههوين و االسههقام و

الخبالن و المکر و الخدخعه و ال لیه و الفساد و من سمعی و بصری و جمی جوارحی و خب ب اصیتی الی ما تح و ترضی .........
پروردگههارا  ،خههودبی ی  ،رخهها  ،تک ههر  ،سههتم ری  ،حسههادت  ،نههاتوانی و ت لههی  ،دودلههی و سسههتی  ،پرخشههانی  ،خههواری  ،فرخ ه و نیرن ه
چشم و گو

 ،بههشی نههاگوار و ت هکههاری را از

و يم اعضای من دور کن و مرا به ير رر که دوس داری و می پس دی راي ماخی کن .

اللهم اصل لی دخ ی البی يو عصمه امری و دنیای البی فیهما معاشی و اصل لی آخرتی التی فیهما معادی و جع الحیوه زخاده لی فی ک خیر ......
بارالها  ،اصشح کن براخم دخن مرا که ن هدار امر مهن اسه و دنیهاخم را کهه در آن معها

مهن اسه و آخهرتم را کهه در آن معهاد مهن اسه و زنهدگی را چ هان قهرار بهده

که خوبی را براخم افزون ک د .
رب ا افزع علی ا ص را" و ث

اقدام ا و انصرنا علی القوم الکافرخن .

پروردگارا برخهز بهر مها شهکی اخی را و اسهتوار سهاز پايهای مها را و خهاری کهن مها را بهر گهروه کهافران .
ندارم  .والسشم  ،روز جمعه چهارم آبان ،8363

خاررات:
ندارد
13111111

دخ هر وصهیتی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید اکبر آسمند
تاریخ تولد86/7/1 :
تاریخ شهادت31/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید اک ر آسم د فرزند علی در سها  8333در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در روسهتای حسهن آبهاد از توابه بخهش آبهاده دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت ابتهدائی
خههود را در دبسههتان حضههرت سههکی ه حسههن آبههاد و تحصههیشت راي مههائی را در مدرسههه ارشههد کوشههک
وقتی که به دبیرستان آخ اهلل رالقانی آباده رشه

گبرانههد و جهه تحصههیشت متوسههطه رايههی آبههاده رشه

پها نههاد شهور عشقهه زخهادی بهه ج ههه پیهدا نمهود و اکثهر يمکشسهیهاخش در آن زمهان ايه ج ههه و ج ه

شهید اک ر آسم د موقعی که می خواس به ج ههه اعهزام شهود روحیهه بسهیار خهوبی داشه و بهه مهادر

شههد .
بودنهد .

مهی گفه مهادر مهرا حهش کهن چهون ممکهن اسه کهه مهن

برن ردم و شهید شوم .
وی بههه يمرزمههان خههود مههی گف ه  :بج یههد و عراقیههها را بکشههید و يرگههز عق ه نشههی ی نک یههد  .سههرانجام در تههارخ  8368/8/1در م طقههه عملیههاتی شههو
عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای روستای حسن آباد کوشک

در حههین

به خا ساردند

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
بدرستی که ما از خدائیم و بازگشتمان به سوی خداس
با سشم بر امام ام و مل غیور و شهید پرور و سشم بر شهدا و رزم دگان و سشم بر محرومین و معلولین ج

 ،وصی نامه خود را شروع می نماخم .

مادر و برادرانم و خوايران مهربانم امیدوارم آخرخن سشم مرا بابخرخد  ،ممکهن اسه وقتهی کهه شهما اخهن نوشهته را مهی خوانیهد مهن دخ هر میهان شهما ن اشهم و بهه خهاران
ق لی پیوسته باشم .

مر برای مسلمان مع اخی ندارد  ،فقط خ

چیز اس کهه مها را از اخهن دنیهای فهانی بهه جههان ابهدخ مهی بهرد  ،آن يهم بهرای مهن اخهن اسه کهه راه خهدا را در پهیش

ب یرخم و شیطان را از خود برانیم تا به يد الههی خهود برسهیم  ،امیهدوارم بهرای مهن گرخهه و زاری نک یهد کهه ممکهن اسه اجهر شهما کاسهته شهود  .مها بهرای آزمهاخش
آفرخده شده اخم  ،خوشا به حا کسی که از اخن ازماخش رو سفید بیهرون اخهد  .مها بهه قهو امامهان بهه تکلیه مهان عمه مهی ک هیم و پیهروزی از آن ماسه  .چهه خهو
اس که انسان اخن امانتی که خدا نزد ما سارده اسه بهه يمهان گونهه بهه پیشه ايش تقهدخم نماخهد و امانه الههی را خیانه نک هد و اخهن از عههده يهر که

برخواسهته

نیس و فقط کسانی می توان هد بهه اخهن يهد برسه د کهه شهیطان را از خهود بران هد ؛ راه الههی را در پهیش داشهته باشه د و فقهط يهد اهلل باشهد تها بتوان هد بهه ج هداهلل
بایوندند و کسانی می توان د به يد الهی برس د کهه کارشهان فقهط و فقهط بهرای رضهای خهدا باشهد نهه بهرای شههرت  ،يهر چیهز کهه رضهای خداسه يمهان اسه .
ای کا

من به جای خ

جان صد جان داشتم تها بتهوانم بهه اسهشم يدخهه که م  .اخهن جهان مهن کهه قابلیه آن يمهه عظمه و بها شهکويی اسهشم را نهدارد  ،بهرادران

بسیجی ام  ،برادران پاسدارم و برادران ارتشهی ام شهما کهه مهی خوايیهد در صهرا مسهتقیم گهام بردارخهد از ج ه

و از سهختی يها و کم وديها نهراسهید  ،فقهط خهدا را در

نظر داشته باشید .خدا خود خاری ک ده شماياس برادران من  ،مهن بهرای رضهای خهدا بهه ج ههه رفهتم  ،يهی اج هاری در کهار ن هوده  ،خهودم بها وجهدانی کهه داشهتم راه
شهادت سرخ امام حسین (ع) را انتخا کردم و خهودم مهر سهرخ را بهر ذله و خهواری تهرجی دادم و يمچ هان کهه خداونهد ت هار اهلل مهی گوخهد  :شههیدان زنهده انهد
و انسانها خیا نک د که شهیدان مرده انهد  ،شههیدان زنهده ابهدی يسهت د و زنهدگی جاوخهدان و يمیشه ی را انتخها کهرده انهد ؛ امیهدوارم کهه شهمايا نیهز ادامهه دي هده
يمین راه باشید  ،من امیدوارم که بتوانم سربازی باشم در خدم اسشم .
مادر عزخزم  ،برادران مهربانم و خوايران گرامی ام خوايش مهن از شهما اخهن اسه کهه اگهر بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهدم کوچه

تهرخن قطهره اشهکی بهرای مهن

نرخزخد چون که من نمرده ام و زنهده ابهدی يسهتم کهه بهه سهوی دسهتغی و رجهاخی و بهاي ر و بهشهتی مظلهوم و بقیهه شههیدان در حهرکتم تها بهه آنهان برسهم  ،مهادرم و
برادرانم شما باخد اخن فکهر را بک یهد کهه مهی خوايیهد مان هد حضهرت ابهرايیم مهرا در راه اسهشم يدخهه ک یهد  .يمهانطور کهه ابهرايیم فرزنهد خهود اسهماعی را در راه خهدا
قربانی کرد  .يمانطور که علی (ع) در راه اسشم فهدا شهد و يمهانطور کهه امهام سهوم مها سهرور شههیدان و آزادگهان حسهین بهن علهی (ع) بها خهون خهود درخه اسهشم را
بارور کرد و شهیدانی که تا ک ون داده اخم  ،من يم با يهر قطهره خهونم درخه اسهشم را سه زتر مهی نمهاخم و امیهدوارم کهه شهمايا خهون شههیدان را پاخمها نک یهد  ،بهه
خدا سوگ د که مايا ق

از شههادت و شهمايا در برابهر يهر قطهره خهون شههیدان مسهوولیتی به

رسانیم تا خدا از ما خش ود و راضی شود و اخهن موسهای زمهان را ت هها ن هبارخم و امهر او را خه

سه ین بهر دو
بهه خه

ک ید و بدانید که واقعی يمین اس که گفتم و پیام من به مل غیهور و شههید پهرور اخهن اسه کهه گهو

دارخهم و باخهد اخهن مسهوولی را بهه خهوبی بهه انجهام

انجهام ديهیم و گهو

بهه فرمهان امهام باشهیم ؛ شهما باخهد فکهر

بهه فرمهان ري هر ک یهر انقهش ناخه بهر حه مههدی (عهج)

باش د و در راه خدا جهاد ک د و به ج هه برونهد و گهور اخهن کهافران را گهم بک هد و بها يهم يمکهاری ک هد تها اسهشم در تمهام دنیها گسهتر
خکی پ

پیهدا ک هد و بهرادرانم شهما

از دخ هری رسهال شههیدان را کهه يمهان ادامهه راه آنهان اسه ادامهه ديیهد و تهو مهادر مهربهانم امیهدوارم کهه در اخهن لحظهه يهای آخهر مهرا از صهمیم قله

ب خشی و ير نافرمانی که برای شما کهرده ام از خهوبی خودتهان ب خشهید و يهر شه جمعهه فاتحهه ای بهرای مهن بفرسهتی تها روحهم شهاد شهود و در سهر خهود بارورانهی
که پسرم را در راه اهلل و قرآن که يمان اسشم اس فدا کرده ام و از شهما خهوايش مهی نمهاخم نمهاز يهاخی را کهه مهن بهه جها نیهاورده ام بهرای مهن قهیم تهیهه ک یهد تها
اگر ممکن اس به جا بیاورد و مرا در بهش زيرا در يمهان " حسهن آبهاد " بهه خها بسهاارخد بهار خهداخا تهو خهودت شهايد يسهتی کهه مهن بهرای شههرت و تماشها بهه
ج هه نیامده ام و فقط برای رضای تو و اسشم به ج ههه آمهده ام ؛ خهداخا گ ايهانم را به خش ؛ خهداخا تهو خهودت يهر چهه زودتهر ظههور مههدی صهاح الزمهان را نزدخه
تر ب ردان  ،ناخ او در انتظار اسه تها دنیها پهر از عهد شهود و کهافران از میهان برداشهته شهوند  .اگهر مهن شههید شهدم چشهمانم را بهاز ب بارخهد و دسهتهاخم را از تهابوت
بیرون ب بارخد که مردم با چشم خود ب ی د که يمه ما با دس خالی از اخهن دنیها مهی روخهم و چشهم يهاخم را بهاز ب بارخهد تها مهردم ب ی هد و بدان هد کهه مهن چشهم بسهته
از اخن دنیا نرفته ام و خودم با چشمانی بهاز و بها آغوشهی بهاز بسهوی شههادت رفهتم و شهمايا نیهز چشهم از مالههای دنیهوی بردارخهد و بیاخیهد در راه خهدا جههاد ک یهد و راه
اهلل را در پیش ب یرخد و شما خوان دگان عزخز امیدوارم برای مها دعها ک یهد و رله آمهرز

بهرای مها از خهدا بخوايیهد و راه مها را ادامهه ديیهد و بهرای مها شههیدان گرخهه

نک ید و در آخر سشم مرا بهه يمه قومهان و خوخشهان و دوسهتان برسهانید و از قهو مهن ب وخیهد کهه بهرای مهن گرخهه نک یهد تها راحه باشهم  ،شههید کهه گرخهه نهدارد ،
شهید زندة ابدی اسه و يهی که

مقهام شههید را نهدارد  ،مهادرم  ،بهرادرانم  ،خهوايرانم  ،خوخشهانم  ،دوسهتانم و آشه اخانم خهداحافظ  ،حشلمهان ک یهد  ،امیهدوارم راه مها

را ادامه ديید و ما را ب خشید از نافرمانیهاخی که کردم .
به امید پیروزی ج هه يای ح علیه بار
مر در راه خدا حجله دامادی ماس
اک ر آسم د
خاررات:
ندارد

ای خدا حجله به خون بسته ام دامادم کن

1873867187

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید اکبر آسمند
تاریخ تولد1686/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید اک ر آسم د فرزند علی در سها  8333در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در روسهتای حسهن آبهاد از توابه بخهش آبهاده دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت ابتهدائی
خههود را در دبسههتان حضههرت سههکی ه حسههن آبههاد و تحصههیشت راي مههائی را در مدرسههه ارشههد کوشههک
وقتی که به دبیرستان آخ اهلل رالقانی آباده رشه

گبرانههد و جهه تحصههیشت متوسههطه رايههی آبههاده رشه

پها نههاد شهور عشقهه زخهادی بهه ج ههه پیهدا نمهود و اکثهر يمکشسهیهاخش در آن زمهان ايه ج ههه و ج ه

شهید اک ر آسم د موقعی که می خواس به ج ههه اعهزام شهود روحیهه بسهیار خهوبی داشه و بهه مهادر

شههد .
بودنهد .

مهی گفه مهادر مهرا حهش کهن چهون ممکهن اسه کهه مهن

برن ردم و شهید شوم .
وی بههه يمرزمههان خههود مههی گف ه  :بج یههد و عراقیههها را بکشههید و يرگههز عق ه نشههی ی نک یههد  .سههرانجام در تههارخ  8368/8/1در م طقههه عملیههاتی شههو
عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای روستای حسن آباد کوشک

در حههین

به خا ساردند .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
بدرستی که ما از خدائیم و بازگشتمان به سوی خداس
با سشم بر امام ام و مل غیور و شهید پرور و سشم بر شهدا و رزم دگان و سشم بر محرومین و معلولین ج

 ،وصی نامه خود را شروع می نماخم .

مادر و برادرانم و خوايران مهربانم امیدوارم آخرخن سشم مرا بابخرخد  ،ممکهن اسه وقتهی کهه شهما اخهن نوشهته را مهی خوانیهد مهن دخ هر میهان شهما ن اشهم و بهه خهاران
ق لی پیوسته باشم .

مر برای مسلمان مع اخی ندارد  ،فقط خ

چیز اس کهه مها را از اخهن دنیهای فهانی بهه جههان ابهدخ مهی بهرد  ،آن يهم بهرای مهن اخهن اسه کهه راه خهدا را در پهیش

ب یرخم و شیطان را از خود برانیم تا به يد الههی خهود برسهیم  ،امیهدوارم بهرای مهن گرخهه و زاری نک یهد کهه ممکهن اسه اجهر شهما کاسهته شهود  .مها بهرای آزمهاخش
آفرخده شده اخم  ،خوشا به حا کسی که از اخن ازماخش رو سفید بیهرون اخهد  .مها بهه قهو امامهان بهه تکلیه مهان عمه مهی ک هیم و پیهروزی از آن ماسه  .چهه خهو
اس که انسان اخن امانتی که خدا نزد ما سارده اسه بهه يمهان گونهه بهه پیشه ايش تقهدخم نماخهد و امانه الههی را خیانه نک هد و اخهن از عههده يهر که

برخواسهته

نیس و فقط کسانی می توان هد بهه اخهن يهد برسه د کهه شهیطان را از خهود بران هد ؛ راه الههی را در پهیش داشهته باشه د و فقهط يهد اهلل باشهد تها بتوان هد بهه ج هداهلل
بایوندند و کسانی می توان د به يد الهی برس د کهه کارشهان فقهط و فقهط بهرای رضهای خهدا باشهد نهه بهرای شههرت  ،يهر چیهز کهه رضهای خداسه يمهان اسه .
ای کا

من به جای خ

جان صد جان داشتم تها بتهوانم بهه اسهشم يدخهه که م  .اخهن جهان مهن کهه قابلیه آن يمهه عظمه و بها شهکويی اسهشم را نهدارد  ،بهرادران

بسیجی ام  ،برادران پاسدارم و برادران ارتشهی ام شهما کهه مهی خوايیهد در صهرا مسهتقیم گهام بردارخهد از ج ه

و از سهختی يها و کم وديها نهراسهید  ،فقهط خهدا را در

نظر داشته باشید .خدا خود خاری ک ده شماياس برادران من  ،مهن بهرای رضهای خهدا بهه ج ههه رفهتم  ،يهی اج هاری در کهار ن هوده  ،خهودم بها وجهدانی کهه داشهتم راه
شهادت سرخ امام حسین (ع) را انتخا کردم و خهودم مهر سهرخ را بهر ذله و خهواری تهرجی دادم و يمچ هان کهه خداونهد ت هار اهلل مهی گوخهد  :شههیدان زنهده انهد
و انسانها خیا نک د که شهیدان مرده انهد  ،شههیدان زنهده ابهدی يسهت د و زنهدگی جاوخهدان و يمیشه ی را انتخها کهرده انهد ؛ امیهدوارم کهه شهمايا نیهز ادامهه دي هده
يمین راه باشید  ،من امیدوارم که بتوانم سربازی باشم در خدم اسشم .
مادر عزخزم  ،برادران مهربانم و خوايران گرامی ام خوايش مهن از شهما اخهن اسه کهه اگهر بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهدم کوچه

تهرخن قطهره اشهکی بهرای مهن

نرخزخد چون که من نمرده ام و زنهده ابهدی يسهتم کهه بهه سهوی دسهتغی و رجهاخی و بهاي ر و بهشهتی مظلهوم و بقیهه شههیدان در حهرکتم تها بهه آنهان برسهم  ،مهادرم و
برادرانم شما باخد اخن فکهر را بک یهد کهه مهی خوايیهد مان هد حضهرت ابهرايیم مهرا در راه اسهشم يدخهه ک یهد  .يمهانطور کهه ابهرايیم فرزنهد خهود اسهماعی را در راه خهدا
قربانی کرد  .يمانطور که علی (ع) در راه اسشم فهدا شهد و يمهانطور کهه امهام سهوم مها سهرور شههیدان و آزادگهان حسهین بهن علهی (ع) بها خهون خهود درخه اسهشم را
بارور کرد و شهیدانی که تا ک ون داده اخم  ،من يم با يهر قطهره خهونم درخه اسهشم را سه زتر مهی نمهاخم و امیهدوارم کهه شهمايا خهون شههیدان را پاخمها نک یهد  ،بهه
خدا سوگ د که مايا ق

از شههادت و شهمايا در برابهر يهر قطهره خهون شههیدان مسهوولیتی به

رسانیم تا خدا از ما خش ود و راضی شود و اخهن موسهای زمهان را ت هها ن هبارخم و امهر او را خه

سه ین بهر دو
بهه خه

ک ید و بدانید که واقعی يمین اس که گفتم و پیام من به مل غیهور و شههید پهرور اخهن اسه کهه گهو

دارخهم و باخهد اخهن مسهوولی را بهه خهوبی بهه انجهام

انجهام ديهیم و گهو

بهه فرمهان امهام باشهیم ؛ شهما باخهد فکهر

بهه فرمهان ري هر ک یهر انقهش ناخه بهر حه مههدی (عهج)

باش د و در راه خدا جهاد ک د و به ج هه برونهد و گهور اخهن کهافران را گهم بک هد و بها يهم يمکهاری ک هد تها اسهشم در تمهام دنیها گسهتر
خکی پ

پیهدا ک هد و بهرادرانم شهما

از دخ هری رسهال شههیدان را کهه يمهان ادامهه راه آنهان اسه ادامهه ديیهد و تهو مهادر مهربهانم امیهدوارم کهه در اخهن لحظهه يهای آخهر مهرا از صهمیم قله

ب خشی و ير نافرمانی که برای شما کهرده ام از خهوبی خودتهان ب خشهید و يهر شه جمعهه فاتحهه ای بهرای مهن بفرسهتی تها روحهم شهاد شهود و در سهر خهود بارورانهی
که پسرم را در راه اهلل و قرآن که يمان اسشم اس فدا کرده ام و از شهما خهوايش مهی نمهاخم نمهاز يهاخی را کهه مهن بهه جها نیهاورده ام بهرای مهن قهیم تهیهه ک یهد تها
اگر ممکن اس به جا بیاورد و مرا در بهش زيرا در يمهان " حسهن آبهاد " بهه خها بسهاارخد بهار خهداخا تهو خهودت شهايد يسهتی کهه مهن بهرای شههرت و تماشها بهه
ج هه نیامده ام و فقط برای رضای تو و اسشم به ج ههه آمهده ام ؛ خهداخا گ ايهانم را به خش ؛ خهداخا تهو خهودت يهر چهه زودتهر ظههور مههدی صهاح الزمهان را نزدخه
تر ب ردان  ،ناخ او در انتظار اسه تها دنیها پهر از عهد شهود و کهافران از میهان برداشهته شهوند  .اگهر مهن شههید شهدم چشهمانم را بهاز ب بارخهد و دسهتهاخم را از تهابوت
بیرون ب بارخد که مردم با چشم خود ب ی د که يمه ما با دس خالی از اخهن دنیها مهی روخهم و چشهم يهاخم را بهاز ب بارخهد تها مهردم ب ی هد و بدان هد کهه مهن چشهم بسهته
از اخن دنیا نرفته ام و خودم با چشمانی بهاز و بها آغوشهی بهاز بسهوی شههادت رفهتم و شهمايا نیهز چشهم از مالههای دنیهوی بردارخهد و بیاخیهد در راه خهدا جههاد ک یهد و راه
اهلل را در پیش ب یرخد و شما خوان دگان عزخز امیدوارم برای مها دعها ک یهد و رله آمهرز

بهرای مها از خهدا بخوايیهد و راه مها را ادامهه ديیهد و بهرای مها شههیدان گرخهه

نک ید و در آخر سشم مرا بهه يمه قومهان و خوخشهان و دوسهتان برسهانید و از قهو مهن ب وخیهد کهه بهرای مهن گرخهه نک یهد تها راحه باشهم  ،شههید کهه گرخهه نهدارد ،
شهید زندة ابدی اسه و يهی که

مقهام شههید را نهدارد  ،مهادرم  ،بهرادرانم  ،خهوايرانم  ،خوخشهانم  ،دوسهتانم و آشه اخانم خهداحافظ  ،حشلمهان ک یهد  ،امیهدوارم راه مها

را ادامه ديید و ما را ب خشید از نافرمانیهاخی که کردم .
به امید پیروزی ج هه يای ح علیه بار
مر در راه خدا حجله دامادی ماس
اک ر آسم د

خاررات:
ندارد

ای خدا حجله به خون بسته ام دامادم کن

اک ر آسم د.jpg
1873867187

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید حسین برومند
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
حسین بروم هد فرزنهد سهیاو

در سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شههر آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

ابتههدائی را در دبسههتان يجههرت و دوران تحصههی راي مههائی را در مدرسههه ابههن سههی ا گبرانههد و تحصههیشت دبیرسههتانی خههود را در دبیرسههتان رالقههانی آبههاده رشه

شههروع

نمود  .سا او دبیرستان بود که شور و شو رفتن بهه ج ههه در او نماخهان شهد  .آری او عاشه ج ههه شهده بهود و مهی گفه مهی خهوايم بهه ج ههه بهروم و از اسهشم و
ورن عزخزم دفاع نماخم.
حسین موقعی که می خواس به ج هه اعزام شهود خ هدان بهود و در پاسه بهه خهانواده کهه مهی گفت هد :درسههاخ خهو اسه و باخهد در
يمان ج هه در

بخهوانی مهی گفه  :مهن در

می خوانم و از ور م نیز دفاع می ک م .

شهید حسین بروم د عشقه زخادی به خواندن قهرآن داشه و بها لح هی زخ ها قهرآن را تهشوت مهی کهرد  .دارای اخهش بسهیار خهوبی بهود  .شههید بروم هد در خه
به ج هه اعزام شد و سرانجام در تهارخ  8366/8/13در علمیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد و پیکهر مطههر
آباده رش

به خا ساردند  .آری او با شهادتش در

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
حسین بروم د.jpg

چ ونه زخستن و چ ونه مردن را به ما آموخ .

مرحلهه

را در گلهزار شههدای

13111366

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید کرامت دمیری
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کرام دمیری  ،فرزند آقا مراد در او دی مهاه سها  8331در روسهتای چهاه گهز از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود .
دوران کودکی را در دامان مهادر و در آغهو

پهدری مهربهان و معتقهد بهه مهبي و دخهن م هین اسهشم پهرور

خافه  .بعهد از دوران کهودکی  ،در سهن  7سهال ی رايهی

دبستان چاه گز شد و اخهن دوران را بها موفقیه پشه سهر گباشه و بهرای گبرانهدن دوره سهه سهاله راي مهاخی روانهه مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا در روسهتای چهاه گهز
گردخد و پ

از اتمام اخن دوره بدلی عشقه به تحصهی و علهم و بهدلی ن هودن مراکهز آموزشهی در زادگهاه خهود وارد دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

سهها دوم دبیرسههتان مشههغو بههه تحصههی گردخههد و بهها شههروع ج ه

تحمیلههی يمههواره سههکوت در برابههر دشههم ان را ن ه

عضوخ در بسیج جوانمردانه به فرمان ري ر ک یر انقش به میهدانهای ن هرد حرکه کهرد و يمهه فکهر

شهد و تها

دانس ه و بهها ،ريهها نمههودن تحصههیشت و بهها

بخهارر خهدا و بهرای خهدا بهود و يمهواره خهود را بهرای شههادت

و قر الی اهلل آمهاده مهی کهرد و دفهاع از ورهن و مهیهن را امهری واجه مهی شهمرد  .سهرانجام در تهارخ  8363/88/17در جهاده فهاو  -ام القصهر در عملیهات والفجهر 1
بههه محاصههره دشههمن درآمههد و مظلومانههه بههه فههیض شهههادت نائه گشه و پیکههر مطهههر

په

از دوازده سهها دوری از ورههن در تههارخ  8376/3/88در گلههزار شهههدای

روستای چاه گز به خا سارده شد و رسال الهی خوخش را به خوبی به پاخان رسانید و به دخدار مع ود خود شتاف .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
کرام دمیری.jpg
1763111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید کرامت دمیری
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کرام دمیری  ،فرزند آقا مراد در او دی مهاه سها  8331در روسهتای چهاه گهز از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود .
دوران کودکی را در دامان مهادر و در آغهو

پهدری مهربهان و معتقهد بهه مهبي و دخهن م هین اسهشم پهرور

خافه  .بعهد از دوران کهودکی  ،در سهن  7سهال ی رايهی

دبستان چاه گز شد و اخهن دوران را بها موفقیه پشه سهر گباشه و بهرای گبرانهدن دوره سهه سهاله راي مهاخی روانهه مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا در روسهتای چهاه گهز
گردخد و پ

از اتمام اخن دوره بدلی عشقه به تحصهی و علهم و بهدلی ن هودن مراکهز آموزشهی در زادگهاه خهود وارد دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

سهها دوم دبیرسههتان مشههغو بههه تحصههی گردخههد و بهها شههروع ج ه

تحمیلههی يمههواره سههکوت در برابههر دشههم ان را ن ه

عضوخ در بسیج جوانمردانه به فرمان ري ر ک یر انقش به میهدانهای ن هرد حرکه کهرد و يمهه فکهر

شهد و تها

دانس ه و بهها ،ريهها نمههودن تحصههیشت و بهها

بخهارر خهدا و بهرای خهدا بهود و يمهواره خهود را بهرای شههادت

و قر الی اهلل آمهاده مهی کهرد و دفهاع از ورهن و مهیهن را امهری واجه مهی شهمرد  .سهرانجام در تهارخ  8363/88/17در جهاده فهاو  -ام القصهر در عملیهات والفجهر 1
بههه محاصههره دشههمن درآمههد و مظلومانههه بههه فههیض شهههادت نائه گشه و پیکههر مطهههر

په

از دوازده سهها دوری از ورههن در تههارخ  8376/3/88در گلههزار شهههدای

روستای چاه گز به خا سارده شد و رسال الهی خوخش را به خوبی به پاخان رسانید و به دخدار مع ود خود شتاف .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
کرام دمیری.jpg
1763111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید کهزاد رحمانی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین در  8331/8/8در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز  ،بخهش آبهاده رشه
دوران ابتدائی را در زادگهايش در دبسهتان شهها کوشهک

و در روسهتای کوشهک

دخهده بهه جههان گشهود  .وی

بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و جهه ادامهه تحصهی بهه دبیرسهتان شههید آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

عزخم نمود  .شههید رحمهانی در تهارخ  8363/8/16سه ر مدرسهه را ريها کهرده و بهه فرمهان امهام بهه ع هوان خه

بسهیجی جهه دفهاع از اسهشم و مهیهن و انقهش

رايی ج هه گردخد و تا تهارخ شههادتش مخلصهانه در راه دفهاع از اسهشم و انقهش قهدم برداشه  .شههید رحمهانی در عملیهات بهدر يهد اصهاب تهرکش خماهاره يهای
بعثیون قرار گرف و مجروح شد  .اما ي هوز به هودی نیافتهه بهود کهه دوبهاره رايهی ج ههه يها شهد  .وی چههار نوبه بهه ج ههه رفه و بهاالخره در عملیهات والفجهر  1در
تارخ  8363/88/17يمراه بها دخ هر دالور مهردان گهردان کمیه در حهالی کهه بهه محاصهره دشهمن درآمهده بهود مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
خازده سا مفقودخ به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای روستای کوشک

په

از

به خا سارده شد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فلیقات فی س ی اهلل البخن خشرون الحیوه الدنیا باالخره و من خقات فی س ی اهلل فیقت او خغل فسو نؤتیه اجرا عظیما .
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته انهد  ،باخهد در راه خهدا پیکهار ک هد و يهر که

در جههاد در راه خهدا کشهته شهد خها فهات گردخهد زود باشهد کهه او را در بهشه

ابدی اجری عظیم ديیم  ( .سوره نساء آخه ) 73
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و خاری دي ده مظلومان و ستم دخدگان .
با سشم و درود بر ساح ولی عصر (عج) فرمانده ک قوای ج ههه يهای ج ه

نهور علیهه ظلمه و ناخه بهر حقهش خمی هی ک یهر شهیر جمهاران  ،قله تا هده امه و بهر

شهیدان از يابی تها کهربشی حسهین (ع) و از کهربشی حسهین تها شههیدان کهربشی خهونین خمی هی و بهه نهام اسهیران در چ ها صههیونیزم و سهشم بهر تهو ای پهدر و

مادرم و سشم بهر شهما ای امه حهز اهلل و يمیشهه در صهح ه و رزم هدگان اسهشم کهه ج ههه يهای ج ه

را بها م اجهات خهود عطهرآگین مهی ک هد  ،وصهی نامهه را

شروع می ک م :
اخ جان کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین متولهد  8331اعزامهی از نهی رخهز فهار

روسهتای کوشهک

اولهین کشمهم اخهن اسه کهه ای امه حهز اهلل و خهداجوی اسهشم

خمی ی عظیم الشنن ب یان بار جمهوری اسهشمی و ناخه بهر حه امهام زمهان (عهج) را ت هها ن بارخهد و گهو

بهه فرمهانش باشهید  .خهدای تعهالی را شهکر مهی که م کهه

سالهای عمرم را تا فرا رسهیدن خهوم اهلل قهرار داد و اک هون خهوم اهلل دخ هری اسه کهه پیهرو خهوم اهلل حسهین (ع) مهی باشهد  ،يمهان خهوم اهلل ای کهه يهزار و انهدی سها
بیش از اخن خوم اهلل خمی ی  ،خع ی حسین (ع) در میدان شههادت خع هی روز عاشهورا نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی را سهرداد و اخ ه

مها يسهتیم کهه مهی گهوخیم حسهین

جههان اگههر در آن روز در آن بیابههان داغ و سههوزان کههربش کسههی جواب ه نههداد و بههه فرخههادت نرسههید مهها پیروان ه و سههربازان در فضههای گههرم خون ههار و بیابههان سههوزان
خوزستان به ندای غرخ

لی

می گوئیم حسین جهان ل یه

 ،ای امهام زمهان (عهج) ل یه

 .ای قهرآن و اسهشم ل یه

 ،ل یه

 ،ل یه

اللههم ل یه

 .په

ای خمی هی

 ،ای ري رم فرمانهده که قهوا  ،پیرجمهاران در يهم کوب هده مسهتک ران و اسهتعمارگران و شهیارین  ،حسهین زمهان روح اهلل خمی هی قله تا هده مله بهه تهو يهم ل یه
ام حز اهلل و ای خوايران و برادران دلسوز به اسهشم و انقهش وحهدت کلمهه را حفهظ ک یهد گهو

.

بهه فرخهاد حسهین زمهان باشهید  ،بیهدار باشهید کهه دشهم ان اسهشم

از ما بیدارترنهد و مها باخهد يوشهیارتر و بیهدارتر بهه فهرامین گهوير بهار والخه زمهان کهه سهخن خهدا بهر زبهانش جهاری اسه باشهیم و از اخهتش و تفرقهه و بانهد بهازی
باريیزخم که ت ها شکسه اسهشم شکسهتن وحهدت و خکاهارچ ی حهز اهلل اسه  .پشهتی ان دوله باشهید و در فهراز نشهی های انقهش دوله و ري هر را بها جهان و مها
حماخ ک ید که آقا امام زمان (عهج) از شهما راضهی و خشه ود باشهد  .بهه خهدا سهوگ د برنهدگان اخهن دنیها و آخهرت کسهانی يسهت د کهه اخهن نظهام جمههوری اسهشمی را
را با جانتان و مالتان خاری ک ید .

حفاظ و پشتی انی می ک د  ،ج هه يای ج

بروخد به اخن دانش اه الهی و خودتان را بسازخد عش و شهو و آمیخت هی و لهبت جهز در مقابه خهدا يهی مع ها و تع یهری نهدارد  .زنهدگی اخهن دنیها را خانهه اصهلی خهود
نا دارخد که زندگی برای رفتن اس  .ما برای خوشی به اخن دنیا نیامهده اخهم  .الهدنیا مزرعهه االخهره دنیها مزرعهه آخهرت اسه کهه نتیجهه کشه آن در آخهرت مهی باشهد
ما برای امتحان و آزماخش آفرخده شده اخم و به اخن دنیا آمده اخم اخ قدر به فکر دنیای فانی ن اشید که چشم بر يم ب بارخم تمام خوايد شد .
ای ام شهید پرور و يمیشه در صح ه وصی شهدا به مها اخهن اسه کهه انقهش اسهشمی خیلهی گهران بدسه مها رسهیده اسه و اخهن انقهش بها خهون رشهد کهرده و
باخد با خون يم به ثمر برسد خع ی باخد بهه تمهام جههان صهادر شهود  .از خهون شههیدانی چهون بهشهتی يها  ،باي ريها  ،رجهاخی يها و مطههری يها و شههیدان  81خهرداد و
 87شهرخور و دخ ر شهدا ما يم ی از کوچ

تها بهزر مهدخون خهون اخهن اللهه يهای سهرخ يسهتیم  .مسهوولیتی خیلهی سه ین و سهخ بهر دوشهمان اسه آنهها جهان

خود را فدای اسشم و قرآن کردند و محف تارخه
انقش را ت ها ن بارخد  .پ

را بهرای مها روشهن کردنهد  .په

شههدا چهه وصهیتی بهه مها کهرده انهد ؟ گفتهه انهد کهه راه مها را ادامهه ديیهد  .ري هر

چرا به خود نمی آخهیم ؟ چهرا بعضهی حرکه نمهی ک هد ؟ بهه خهدا سهوگ د اگهر راه شههدا را دن ها نکی هد شههدا در روز محشهر جلهوی مها را

خواي د گرف  .به ما می گوخ د چرا رايمان را ادامه ندادخد جوا اخهن عزخهزان را چهه مهی ديیهد  .آخها اگهر اخهن عزخهزان نرفتهه بودنهد و بهدنهای نهازنین خهود را در مقابه
توپ و تان

ن رفته بودند ما حاال آزاد بودخم؟

به خدا برادرم و خوايرم اگر اخثار و فهداکاری رزم هدگان اسهشم ن هود  ،امهام و دخهن و قهرآن را از بهین مهی بردنهد  ،حکومه اسهشمی را بهر مهی چیدنهد  ،جامعهه مها را بهه
جامعه ای غربی ت دخ می کردند  .خشصه برادرم تو با ج یدن در میدان رزم و خوايرم تو با حجا خود می توانید راه شهدا را ادامه ديید

خاررات:
ندارد
کهزاد رحمانی.jpg
13111873

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید ناصر سرچهانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/3 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید ناصر سرچهانی فرزنهد حسهین متولهد  8338در روسهتای مروشهکان سهرچهان در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .په

از رهی مراحه کهودکی دوران

تحصیشت ابتداخی و راي ماخی خود را با موفقیه گبرانهد و چهون دبیرسهتان در محه زنهدگی وی ن هود جهه ادامهه تحصهی بهه يمهراه پهدر و مهادر پیهر خهود بهه آبهاده
رش

مهاجرت نمود و وارد دبیرستان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گردخهد و بها شهور و شهع بسهیار مشهغو ادامهه تحصهی شهد  .شههید سهرچهانی جهوانی دلسهوز و

مهربان و با اخمان بود  ،فرائض مهبي ی را انجهام مهی داد و در جلسهات مهبي ی حضهوری فعها داشه نسه
دست یری می کرد و از اخن جه بی اندازه مورد توجهه و عشقهه پهدر و مهادر
اسشمی بود  .در سا چهارم دبیرستان با بی تابی و جهو

و خهرو

بهه پهدر و مهادر

بسهیار دلسهوز و مهربهان بهود و از آنهان

بهود  .بعهد از انقهش شههید سهرچهانی در سه ر علهم و دانهش مهداف ارزشههای انقهش

خاصهی بطهر ج ههه حه علیهه باره حرکه کهرد و در ي هام اعهزام خطها بهه مهادر

گفه :

" تههو مههرا آزاد ب ههبار مههی روم انشههاء اهلل کههربش را آزاد مههی ک ههیم و مههی آخههم دسههت را مههی گیههرم و دور ق ههر سیدالشهههداء مههی گههردانم " .وی در تههارخ  8368/8/1در
ح هه شو
و مطهر

در عملیات فت الم ین مورد اصاب تیر و ترکش واقه شهده و در راسهتای دفهاع از کشهور اسهشمی خهوخش حهان بهه حهان آفهرخن تسهلیم نمهود و پیکهر پها
در روز  8368/8/83تشیی و در رضوان الشهدای آباده رش

بخا سارده شد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ....اهلل لقد اردت ان  .......و ان نفص  ......و ما علی المسلم من  .......فی ان خکون مظلوما ما لم خکن ساکا فی دخ ه و ال مرتابا لیقی ه
چه خوش ختم که در برابر است داد دخ هران پاخهدار مانهدم و اسهتقام شکسه ناپهبخر مهن دسهت اه خشفه را بهه قههر و ح هر وا داشه و بهه قهو تهو قههرا" و ج هرا" از
من بیع گرفته اند .
اخ جان ناصر سهرچهانی فرزنهد حسهین سهرچهانی بهه شهماره ش اسه امه  861متولهد  8338در مروشهکان سهفید راه بهدنیا آمهدم و چهون اسهشم را در خطهر دخهدم خهود را
مسوو اخن دانستم که به ج هه ج

بروم و از دخن م ین اسهشم دفهاع که م و چهون يهر انقشبهی کهه بخوايهد بهارور شهود بهه خهون احتیها دارد مهن عهازم ج ههه شهدم

تا دخن خود را به انقش اداء کرده باشم و من با رضاخ کامه خهانواده و بسهت ان بهه ج ههه آمهدم و چهون اخهن صهدامیان و ج اختکهاران شهر و غهر مهی خواي هد کهه

اخن انقش به جهان صادر نشهود بهه بهانهه شهط العهر ج ه

و خهونرخزی را برپها کردنهد و يهر روز تعهدادی از بهتهرخن عزخهزان اسهشم را بهه درجهه رفیه شههادت مهی

رسان د ولی انشاء اهلل به حو قوة صاح الزمان که اخهن انقهش بهه يمهین زودخهها بهه پیهروزی مهی رسهد و دشهمن بعثهی نهابود و سهرن ون مهی شهود  .تقاضهای مهن از
مل شهید پرور اخران و ساخر کشوريای مسلمان نشین اخهن اسه کهه امهام امه اخهن حسهین زمهان را از خهاد ن رنهد و يمیشهه دعهای خیهر بهه حه ري هر عظهیم الشهنن
امام خمی ی نماخ د  .وصی دخ ر من اخن اس که مل تها مهی توان هد تولیهد اقتصهادی ک هد و پشه ج ههه را محکهم ن هاه دارنهد و تقاضها از مهادر و خهانواده و بسهت ان
خود دارم که برای من گرخه و زاری نک د و حتی خوشحا باش د کهه امهانتی کهه خداونهد بهه دسه آنهها سهارده اسه بها قل هی پها بهه خهدا بازگردان هد  .يمچ هین کهه
قرآن کرخم می فرماخد  :انا هلل و انا الیه راجعون  ،ما از آن خداخم و بازگش ما به اوس .
و وصی دخ ر من اخن اس که اخ قدر مهردم سهر عوامه عقیهدتی و مسهلکی بهه خکهدخ ر فشهار نیاورنهد و يمهه بهه کهیش اسهشم راسهتین بیاخ هد و از آزاد مهردان روزگهار
سرمش ب یرند و وصی دخ ر من اخن اس که جوانان و نوجوانهان و حتهی پیهر مهردان عهازم بهه ج ههه حه علیهه باره بشهوند و اسهشم را بهه پیهروزی برسهان د و اخهن
گفتار امام حسین (ع) که می فرماخد يیهات م ا البله  ،کهه زنهدگی کهردن در زخهر بهار سهتم ران و ج اختکهاران ذله و خهواری اسه و مهن مهر سهرخ را انتخها کهردم
و به راه حسین رفتم و باخد مان د حسهین مردانهه بها اخهن کهافران ج یهد و مهر سهرخ را بهر زنهدگی ن هین تهرجی داد و وصهی مهن اخهن اسه کهه خهوايران حجها
اسشمی را حفظ ک د و زخ

وار پیام اخن ري ر بزر را به تمام حهان برسان د .

مادرم از اخن که آرزوی داشتی در حجله دامادی مهن ب شهی ی و شهادمان باشهی بها شههید شهدنم بهه حجلهه واقعهی خهودم کهه میعادگهاه عاشهقان بها معشهو پروردگهار بها
مؤمن اس با تیری که اخن دشمن بعثی به من بزند با اولین قطهره خهونی کهه از بهدنم جهاری مهی شهود تمهام گ ايهان مها بخشهیده مهی شهود و بها خهون ح ها بسهته مهی
شوم و با کفن ل ا

عروسی می پوشم و با ق ر در حجله مهی روم و بهه لقهاء اهلل مهی پیونهدم  .از تهو ای پهدر و مهادر خهوايش مهی که م کهه در مهر مهن يهی ناراحه

نشوخد  ،چون خون من از خون حسین و اولیاء حسین سرخ تر نیسه و اخهن جههاد دری اسه کهه بهر روی ب هده يهای مخصهو
روز قیام را از خاد ن رخد و حتی االمکان خ

خهدا بهاز مهی شهود و اخمهان بهه خهدا و

لحظه از خداونهد غافه مشهوخد و اتحهاد و وحهدت خهود را حفهظ ک یهد و اخهن اتحهاد و وحهدت شهما بهود کهه اخهن انقهش را

به پیروزی رساند و خائ ین را از او عظم به خا ذل م د سهاخ  .ای بهرادرانم از شهما خهوايش مهی که م اخهن راه را تها آخهرخن مرحلهه کهه پیهروزی اسه بها اخهن
کافران بح ید و تا آخرخن قطهره خهون از اخهن امهام امه و انقهش اسهشمی دفهاع ک یهد و دسه ح اختکهارانی چهون شهیطان بهزر آمرخکها و شهوروی را قطه ک یهد و
مش محکمی به ديان آنها بکوبید  .والسشم

خاررات:
ندارد
ناصر سرچهانی.jpg

ناصر سرچهانی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید خانباز فیروزی
تاریخ تولد1687/11/15 :
تاریخ شهادت1633/1/7 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
خان از فیروزی فرزند ع ها

در تهارخ  8337/86/11در روسهتای خواجهه جمهالی از بخهش آبهاده رشه

خانواده ای که عشقم د به اسهشم بهود و يمهه فرزنهدان در آغهو

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهؤمن و مهبي ی بهدنیا آمهد .

گهرم اخهن خهانواده تحه تربیه اسهشمی قهرار مهی گرفت هد  .شههید فیهروزی په

کودکی در زادگايش  ،در سن شش سال ی  ،برای کسه علهم و دانهش و بها تشهوخ پهدر و مهادر دلسهوز

از گبرانهدن دوران

وارد دبسهتان دکتهر فهارمی نهژاد خواجهه جمهالی مهی شهود و

دوره پ ج سهاله ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشهته و جهه ادامهه تحصهی وارد مدرسهه راي مهاخی شههید اسهشمی يمهین روسهتا مهی شهود .اخهن دوران را تحه
تربی و ارشاد دبیران خود بااخان می رساند و گوايی امهه پاخهان سهوم راي مهاخی را اخهب مهی نماخهد .او بها توجهه بهه عشقهه ای کهه بهه ادامهه تحصهی داشه بهدلی عهدم
وجود دبیرستان در روستا مج هور مهی شهود بها تحمه رنهج و مشهق فهراوان بهه آبهاده رشه

مههاجرت و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی ث ه نهام وبهه تحصهی علهم

از سهاری شهدن سهالهای او و دوم دبیرسهتان  ،حها و يهوای ج ههه در سهر

پیهدا و عشه بهه فرمهان رداری از امهام خهوخش و دفهاع از اسهشم و ورهن

باردازد  .په

موج می شود لبا برای اولین بار به بسیج سهااه پاسهداران نهی رخهز مراجعهه و در تهارخ  8361/3/18عهازم ج ههه شهود  .در ج ههه بهه گهردان کمیه مهی پیونهدد و سهه
ماه به ع وان آر.پهی.جهی زن بهه ن هرد بها دشهمن مهی پهردازد  .او بهر اثهر اصهاب تهرکش  ،از ناحیهه کته زخمهی و اخهن مسهوله موجه مهی شهود کهه شههید در تهارخ
 8361/7/3به م ظور به ود وضعی جسمی ا

و برای دخدار با خهانواده بهه روسهتا برگهردد و بها پهدر و مهادر مهربهانش تجدخهد دخهدار ک هد  .مهدت سهه مهاه و نهیم از اخهن

دخههدار گبش ه تهها اخ کههه دو مرت ههه آتههش ج هههه در دلههش شههعله ور و مجههددا" بههرای دومههین بههار در تههارخ  8361/86/11ضههمن مراجعههه بههه گههردان کمی ه و بع ههوان
آر.پههی.جههی زن يمههراه بهها دخ ههر يمرزمههانش بههه ن ههرد بهها دشههمن مههی پههردازد  .شهههید فیههروزی در تههارخ  8366/1/7بهها شههرک در علمیههات کههربشی  86بهها دالورخههها و
رشهادتهاخی کهه از خههود نشهان داد دعههوت حه را ل یه

و بهه درجههه رفیه شهههادت نائه گشه و ج ههازه پها و مطهههر

شهدای اخن روستا در گلزار شهدای خواجه جمالی به خا سارده شد .
وصی نامه:
ندار د
خاررات:

ضهمن انتقهها بهه زادگههايش در ک هار دخ ههر

روحش شاد و نامش جاودان

ندارد
خان از فیروزی.jpg
13111361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید خانباز فیروزی
تاریخ تولد1687/11/15 :
تاریخ شهادت1633/1/7 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
خان از فیروزی فرزند ع ها

در تهارخ  8337/86/11در روسهتای خواجهه جمهالی از بخهش آبهاده رشه

خانواده ای که عشقم د به اسهشم بهود و يمهه فرزنهدان در آغهو

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهؤمن و مهبي ی بهدنیا آمهد .

گهرم اخهن خهانواده تحه تربیه اسهشمی قهرار مهی گرفت هد  .شههید فیهروزی په

کودکی در زادگايش  ،در سن شش سال ی  ،برای کسه علهم و دانهش و بها تشهوخ پهدر و مهادر دلسهوز

از گبرانهدن دوران

وارد دبسهتان دکتهر فهارمی نهژاد خواجهه جمهالی مهی شهود و

دوره پ ج سهاله ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشهته و جهه ادامهه تحصهی وارد مدرسهه راي مهاخی شههید اسهشمی يمهین روسهتا مهی شهود .اخهن دوران را تحه
تربی و ارشاد دبیران خود بااخان می رساند و گوايی امهه پاخهان سهوم راي مهاخی را اخهب مهی نماخهد .او بها توجهه بهه عشقهه ای کهه بهه ادامهه تحصهی داشه بهدلی عهدم
وجود دبیرستان در روستا مج هور مهی شهود بها تحمه رنهج و مشهق فهراوان بهه آبهاده رشه

مههاجرت و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی ث ه نهام وبهه تحصهی علهم

از سهاری شهدن سهالهای او و دوم دبیرسهتان  ،حها و يهوای ج ههه در سهر

پیهدا و عشه بهه فرمهان رداری از امهام خهوخش و دفهاع از اسهشم و ورهن

باردازد  .په

موج می شود لبا برای اولین بار به بسیج سهااه پاسهداران نهی رخهز مراجعهه و در تهارخ  8361/3/18عهازم ج ههه شهود  .در ج ههه بهه گهردان کمیه مهی پیونهدد و سهه
ماه به ع وان آر.پهی.جهی زن بهه ن هرد بها دشهمن مهی پهردازد  .او بهر اثهر اصهاب تهرکش  ،از ناحیهه کته زخمهی و اخهن مسهوله موجه مهی شهود کهه شههید در تهارخ
 8361/7/3به م ظور به ود وضعی جسمی ا

و برای دخدار با خهانواده بهه روسهتا برگهردد و بها پهدر و مهادر مهربهانش تجدخهد دخهدار ک هد  .مهدت سهه مهاه و نهیم از اخهن

دخههدار گبش ه تهها اخ کههه دو مرت ههه آتههش ج هههه در دلههش شههعله ور و مجههددا" بههرای دومههین بههار در تههارخ  8361/86/11ضههمن مراجعههه بههه گههردان کمی ه و بع ههوان
آر.پههی.جههی زن يمههراه بهها دخ ههر يمرزمههانش بههه ن ههرد بهها دشههمن مههی پههردازد  .شهههید فیههروزی در تههارخ  8366/1/7بهها شههرک در علمیههات کههربشی  86بهها دالورخههها و
رشهادتهاخی کهه از خههود نشهان داد دعههوت حه را ل یه

و بهه درجههه رفیه شهههادت نائه گشه و ج ههازه پها و مطهههر

شهدای اخن روستا در گلزار شهدای خواجه جمالی به خا سارده شد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:

ضهمن انتقهها بهه زادگههايش در ک هار دخ ههر

ندارد
خان از فیروزی.jpg
13111361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مهرگان لشنی
تاریخ تولد51/6/11 :
تاریخ شهادت37/6/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید مهرگهان لشه ی فرزنهد گهودرز لشه ی متولهد  8316/3/16صهادره از حهوزه  3نهی رخهز در آبهاده رشه
گشههود  .په

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن دخهده بهه جههان

از سههاری نمههودن دوران کههودکی وارد دبسههتان محه زادگههاه خههوخش گردخههد و بهها موفقیه دوران تحصههیشت ابتههداخی و راي مههاخی را پشه سههر گباشه و

وارد مقط متوسطه شهد و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده مشهغو بهه تحصهی گردخهد  .در فهروردخن مهاه سها  8367بها شهور و عشقهه ای خها
ن رد علیه دشمن بعثهی گردخهد و په
عاشورا درخشید و سا

از دو مهاه ن هرد دالورانهه در تهارخ  8367/3/11در عملیهات بیه المقهد

بهه نهدای حه ل یه

عهازم میهادخن

 7شهرک نمهود و مردانهه و اسهتوار چهون جوانهان واقعهه

گفه و شهرب شههادت را نوشهید و پیکهر پها آن شههید بزرگهوار شههیدی کهه  87سها از بههار عمهر

بیشهتر سهاری

نشده بود در میان خیه مهردم عهزادار و شههید پهرور تشهیی و در زادگهايش و در جهوار تربه پها دخ هر شههدای اسهشم در رضهوان الشههدای آبهاده رشه

بهه خها

سارده شد.
شهههید مهرگههان لش ه ی فههردی مههؤمن و متههدخن  ،باوقههار و بهها اد و مهربههان و متواض ه بههود و از يمههان کههودکی اي ه ع ههادت و نمههاز بههود .در مراسههم مههبي ی بههوخژه
عزاداری ساالر شهیدان حضرت ابا ع داهلل الحسین (ع) شرک می نمود و خکی از اعضای فعا يی ابوالفض بود .
خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
ندارد
خاررات:

ندارد
7813111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مهرگان لشنی
تاریخ تولد1651/6/7 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید مهرگهان لشه ی فرزنهد گهودرز لشه ی متولهد  8316/3/16صهادره از حهوزه  3نهی رخهز در آبهاده رشه
گشههود  .په

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن دخهده بهه جههان

از سههاری نمههودن دوران کههودکی وارد دبسههتان محه زادگههاه خههوخش گردخههد و بهها موفقیه دوران تحصههیشت ابتههداخی و راي مههاخی را پشه سههر گباشه و

وارد مقط متوسطه شهد و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده مشهغو بهه تحصهی گردخهد  .در فهروردخن مهاه سها  8367بها شهور و عشقهه ای خها
ن رد علیه دشمن بعثهی گردخهد و په
عاشورا درخشید و سا

از دو مهاه ن هرد دالورانهه در تهارخ  8367/3/11در عملیهات بیه المقهد

بهه نهدای حه ل یه

عهازم میهادخن

 7شهرک نمهود و مردانهه و اسهتوار چهون جوانهان واقعهه

گفه و شهرب شههادت را نوشهید و پیکهر پها آن شههید بزرگهوار شههیدی کهه  87سها از بههار عمهر

بیشهتر سهاری

نشده بود در میان خیه مهردم عهزادار و شههید پهرور تشهیی و در زادگهايش و در جهوار تربه پها دخ هر شههدای اسهشم در رضهوان الشههدای آبهاده رشه

بهه خها

سارده شد.
شهید مهرگان لش ی فردی مؤمن و متهدخن  ،باوقهار و بها اد و مهربهان و متواضه بهود و از يمهان کهودکی ايه ع هادت و نمهاز بهود .در مراسهم مهبي ی بهوخژه عهزاداری
ساالر شهیدان حضرت ابا ع داهلل الحسین (ع) شرک می نمود و خکی از اعضای فعا يی ابوالفض بود

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
مهرگان لش ی.jpg

13111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مهرگان لشنی
تاریخ تولد1651/6/7 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید مهرگهان لشه ی فرزنهد گهودرز لشه ی متولهد  8316/3/16صهادره از حهوزه  3نهی رخهز در آبهاده رشه
گشههود  .په

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن دخهده بهه جههان

از سههاری نمههودن دوران کههودکی وارد دبسههتان محه زادگههاه خههوخش گردخههد و بهها موفقیه دوران تحصههیشت ابتههداخی و راي مههاخی را پشه سههر گباشه و

وارد مقط متوسطه شهد و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده مشهغو بهه تحصهی گردخهد  .در فهروردخن مهاه سها  8367بها شهور و عشقهه ای خها
ن رد علیه دشمن بعثهی گردخهد و په
عاشورا درخشید و سا

از دو مهاه ن هرد دالورانهه در تهارخ  8367/3/11در عملیهات بیه المقهد

بهه نهدای حه ل یه

عهازم میهادخن

 7شهرک نمهود و مردانهه و اسهتوار چهون جوانهان واقعهه

گفه و شهرب شههادت را نوشهید و پیکهر پها آن شههید بزرگهوار شههیدی کهه  87سها از بههار عمهر

بیشهتر سهاری

نشده بود در میان خیه مهردم عهزادار و شههید پهرور تشهیی و در زادگهايش و در جهوار تربه پها دخ هر شههدای اسهشم در رضهوان الشههدای آبهاده رشه

بهه خها

سارده شد.
شهید مهرگان لش ی فردی مؤمن و متهدخن  ،باوقهار و بها اد و مهربهان و متواضه بهود و از يمهان کهودکی ايه ع هادت و نمهاز بهود .در مراسهم مهبي ی بهوخژه عهزاداری
ساالر شهیدان حضرت ابا ع داهلل الحسین (ع) شرک می نمود و خکی از اعضای فعا يی ابوالفض بود .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
مهرگان لش ی.jpg

13111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید باقر نگهداری
تاریخ تولد1688/3/6 :
تاریخ شهادت1631/1/13 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
گمان نک ید آنان که در راه ح شهید شهده انهد مهرده انهد  ،خیهر آنهها زنهدگانی يسهت د نهزد پروردگارشهان و مته عم بهه انعامهات او  (.قهرآن کهرخم سهوره آ عمهران آخهه
) 861
شهههید بههاقر ن هههداری در سهها  8333در روسههتای حسههن آبههاد کوشههک

در خههانواده ای مههبي ی و کشههاورز متولههد گردخههد  .در دوران کههودکی در دامههان پههدر و مههادری

مههؤمن و پريیزگههار بهها احکههام اسههشم آشه اخی خافه و از سههن يفه سههال ی تحصههیشت ابتههدائی خههود را در روسههتای حسههن آبههاد کوشههک

آغههاز کههرد و اخههن دوره را بهها

موفقی به پاخان رساند و چهون عشقهه بسهیار شهدخدی بهه ادامهه تحصهی داشه بها وجهود اخ کهه در روسهتای حسهن آبهاد مدرسهه راي مهاخی وجهود نداشه بهرای ادامهه
تحصهیشت بهه روسههتای کوشهک

رفه  .مههدت  3سها در آموزشه اه راي مههاخی ارشهد کوشهک

رسهانید  .شههید بهاقر ن ههداری بهرای تحصهی در مقطه دبیرسهتان بهه آبهاده رشه

ادامههه تحصهی داد و اخهن دوره تحصههی را نیهز بها موفقیه بهه پاخههان
بها

رفه و تحصهیشت دبیرسهتانی را در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

موفقی به پاخان رسانید و موف بهه ورود بهه مرکهز تربیه معلهم شهد و از آنجها کهه او يمسه رانی چهون اک هر ياشهمی  ،محمهد حسهین امیهری و ناصهر سهرچهانی را در
راه خدا داده بود  ،بی ص رانه انتظار رفتن به ج ههه را مهی کشهید  .وی در تابسهتان سها  8368بهرای خهاری رزم هدگان اسهشم عهازم ج ههه گردخهد و سهر انجهام در تهارخ
 8368/1/16در حالی که ران هده آم هوالن

و مشهغو جمه اوری مجروحهان بهود در م طقهه سهر په زيها روح مطههر

گلزار شهدای روستای حسن آباد به خا سارده شد .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:

بهه سهوی خهدا شهتاف و پیکهر مطههر

در

ندارد
باقر ن هداری.jpg
1878311111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید بهزاد نگهداری
تاریخ تولد1683/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
آنان که رفت د کاری حسی ی کردند و آنانکه ماندند باخد کاری زخ ی ک د وگرنه خزخدند  ( .دکتر علی شرخعتی)
بههزاد ن هههداری فرزنههد کههرخم در تههارخ  8336/3/8در خههانواده ای مههبي ی و متههدخن در روسهتای کوشههک

بههه دنیهها آمههد  .شهههید ن هههداری دوران رفولیه را در کههانون

خانواده ای گبرانید که با اسشم و احکام اسهشمی آشه اخی داشه و بهه يمهین عله او در يمهان کهودکی بهه عله يمجهواری خانهه بها مسهجد يمیشهه در مسهجد بهود .
شهید بههزاد ن ههداری در سهن  7سهال ی تحصهیشت خهود را در دبسهتان شهها کوشهک

آغهاز کهرد و دوران راي مهاخی را نیهز در مدرسهه ارشهد کوشهک

بها موفقیه

پش سر گباشه و تحصهیشت متوسهطه خهود را در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند بهرای اولهین بهار در تهارخ  8368/1/87بهه

ج هه رف و از اخن تارخ مجموعا"  1بهار بهه مهدت  81مهاه در ج ههه يهای حه علیهه باره

خالصهانه و عاشهقانه خهدم کهرد و در عملیاتههای کهربشی  3و کهربشی

 1و والفجر  1در م ار شلمچه و فاو شرک داشه و در عملیهات والفجهر  1از ناحیهه دسه چه مجهروح گردخهد کهه اخهن امهر او را از رفهتن بهه ج ههه بهاز نداشه  ،تها
اخ که در کربشی  1در م طقه شلمچه در تارخ  8361/86/11بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد و پیکهر مطههر
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
بهزاد ن هداری.jpg

در گلهزار شههدای حسهن آبهاد بهه خها سهارده شهد .

13111161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید باقر هاشمی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شههید بهاقر ياشهمی فرزنهد میهرزا در سها  8333در شهرسهتان نههی رخهز بخهش آبهاده رشه

در خهانواده مهبي ی و متههدخن پها بهه عرصهه حیهات گباشه  .شههید بههاقر

ياشمی بعد از پش سر گباشتن دوران کهودکی در سها  8331پها بهه دبسهتان يجهرت گباشه در دبسهتان شهاگرد بسهیار خهو و زرن هی بهود و توانسه دبسهتان را بها
موفقی تمام ک د و به مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا بهرود در مدرسهه راي مهاخی يهم بها تهش
رالقانی شد در اخن دوره يم تا کش

سوم دبیرستان در

و پشهتکار در

خوانهد و بها معهد خیلهی خهوبی وارد دبیرسهتان آخه اهلل

خواند اما به دلی فقر بیش از حد از تحصی باز ماند و نتوانس دوره دبیرستان خود را تمام ک د.

وی از نظر وخژگیههای اخشقهی در خهانواده خهود بسهیار مهربهان و خیلهی عشقهه بهه مجهام مهبي ی داشه و در بهین فامیه و دوسهتان و يمکشسهان بهه خهو

خلقهی

معرو بود  .مادر شهید می گوخد  :باقر بامن بسیار مهربان و خو بهود تمهام اقهوام مهی گفت هد مها نمهی تهوانیم از بهاقر د بک هیم چهون بها اررافیهان رفه و آمهد خهوبی
داش  .شهید باقر ياشمی ق

از انقش در جلسهات مهبي ی شهرک مهی کهرد و اگهر احیانها" شهخص کهم ارشعهی از اسهشم را مهی خافه آن را راي مهاخی مهی کهرد .

در تارخ  8368/88/88برای اولین بار بهه ج ههه اعهزام شهد و بهرای دومهین بهار يهم در تهارخ  8361/8/88از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد  .در عملیهات والفجهر 8
به ع وان آر .پی .جی زن به دفهاع از مهیهن اسهشمی پرداخه و در يمهین عملیهات در م طقهه شهريانی در تهارخ  8361/1/18بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد و پیکهر
پا و مقد

اخن شهید گرانقدر را در گلزار شهدای روستای رشه

بهه خها سهاردند  .خکهی از يمرايهان شههید نقه مهی ک هد :بهاقر عشقهه زخهادی بهه گشه زدن در

خط مقدم داش  .باقر بهه مها مهی گفه شهما بخوابیهد و مهن در سه ر بیهدارم و از سه ر حفاظه مهی که م خهارره ای مهادر شههید نقه مهی ک هد  :وقتهی بهاقر مهی
خواس به ج هه برود سعی کردم مان او شوم گف يمانطوری که ابرايیم اسماعی را قربانی کرد شما نیز مرا در راه خدا قربانی ک ید .

وصی نامه:
انا هلل و انا الیه راجعون " ما از سوی خدا آمده و به سوی او رجوع خوايیم کرد "
"خا اختها ال ف

المطمو ه ارجعی الی رب

راضیه مرضیه فادخلی فی ع ادی و ادخلی ج تی "8

السشم علی

خا ابا ع داهلل سشم بر حسین کهه براسهتی تهو بهرای دخهن خهدا قیهام کهردی و در برابهر ظلهم و کفهر اخسهتادی و شههید شهدی  .ب هام خهداخی کهه انسهان را از

لخته خون آفرخد  .ب ام او که از اوخم و يمهه چیهزم از اوسه زنهدگیم در جهه اوسه  ،زنهدگیم بهه خهارر اوسه  ،معشهوقم اوسه  ،مع هودم اوسه  ،مقصهودم اوسه
 ،مرادم اوسه و امیهدم اوسه و بها درود بهر محمهد ( ) کهه دخهن اسهشم را روا داد و بها درود بهر علهی (ع) آن شهیر مهرد دالور کهه در راه اسهشم شمشهیر زد و شههید
شد  .سشم بر م جی انسانها حضرت مهدی (عج) که با ظههور

دنیها را پهر از عهد و برابهری خوايهد کهرد و سهشم بهر اخهن ري هر علهیم و قائهد خمی هی به شهکن کهه

مل اخران را از تارخکی يا به روش ائی يا آورد  .سهشم بهر اخهن ري هری کهه روزيها يمچهون شهیر مهی خروشهد و شه ها چهون جهد بزرگهوار
نیاخش خداوند مشغو اس و سشم بر شهیدان گل ون کفن انقش اسشمی به خصو
من باقر ياشمی فرزند میرزا به شماره ش اسه امه  81صهادره از آبهاده رشه

شهیدان ج

امهام سهجاد (ع) بهه دعها و

تحمیلی .

آگايانهه و بها چشهمی بهاز و دسهتی پهر  ،قل هی از اخمهان بهه خهدای ت هار و تعهالی بهر علیهه

دشم ان خدا و اسشم می روم  ،حا که خدای بزر در رحم را بهه روی مها گشهوده و بهار دخ هر اخهن سهعادت مها را خهاری کهرد کهه در اخهن جههاد بهزر شهرک که م
.
سخ ی چ د با خوايران و برادران عزخهز دارم  .از مهردم و اخهن امه حهز اهلل اخهن تقاضها را دارم کهه صهح ه يها را خهالی ن بارنهد و وحهدت خهود را حفهظ ک یهد  ،ج ههه
يا را خالی ن بارخد و به ج هه يا کم

ک ید و يمیشهه و در يمهه حها امهام را دعها ک یهد و از اخهن اسهطوره زمهان و اسهوه تقهوی کهه بها آمهدنش کاخههای ظلهم و سهتم

را از بین برد پیروی ک ید و در فرمودياخش تفکر ک ید و از شهما امه حهز اهلل مهی خهوايم کهه نمهاز جمعهه بروخهد و اخهن سه ر اسهتوار و محکهم را بهه خهوبی مواظ ه
ک ید  .در جلسه يای مبي ی شرک ک ید و يمیشه قرآن بخوانید .
وصیتی به پدر و مادرم دارم اخن اس که  :پدر و مادر عزخز شهمائید کهه بعهد از اهلل وجهودم را زنهده کردخهد مهن در مقابه زحمهات بیکهران شهما کهاری نکهردم  ،اگهر بهدی
از دس من حقیر دخده اخد مرا ب خشید و از خدا رل مغفهرت و عفهو بهرای گ ايهان گبشهته مهن ک یهد  .پهدر و مهادر اگهر خهدای بهزر اخهن سهعادت را نصهی مهن کهرد
به اخن فوز عظیم رسیدم برای من گرخه نک ید  .از کلیهه اقهوام و خوخشهان  ،پهدر و مهادرم  ،خهوايران و بهرادرانم مهی خهوايم بهرای مهن سهیاه ناوشه د  .بهاری پهدر و مهادر
گرخه را برخود حرام بدانید زخرا شهید گرخه ندارد .

خاررات:
ندارد
باقر ياشمی.jpg
1873313618

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید جهانبخش میرشکاری
تاریخ تولد1684/7/8 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :حافظ
زندگی نامه:
شهید جهان خش میرشکاری فرزند عزخهز در تهارخ چههارديم مههر سها  8331در شهرسهتان نهی رخهز بخهش آبهاده رشه
مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود  ،دورة ابتههداخی را در مدرسههه حکم ه رشهه
راي ماخی يم تا پاخان دوره خع ی سها سهوم در

در روسهتای رشه

در خهانواده ای متهدخن و

گبرانههد  .بعههد از دوره ابتههداخی وارد مدرسههه حههافظ روسههتای رشهه

شههد  ،در مدرسههه

خوانهد و توانسه بها موفقیه اخهن دوره را بهه پاخهان برسهاند امها بهدلی مشهکشت اقتصهادی نتوانسه ادامهه تحصهی

ديههد لههبا يمههراه پههدر بههه کشههاورزی و کههارگری مشههغو شههد تهها سههن  86سههال ی کههه در تههارخ  8363/1/81از ررخه بسههیج عههازم ج هههه شههد  .اخههن شهههید گرامههی در
علمیات والفجر  1و فهت فهاو و در تهارخ  8363/88/18بها يمهه دالورخهها و رشهادتهاخی کهه از خهود نشهان داد بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .پیکهر پها و مطههر
شهید جهان خش میرشکاری در گلزار شهدای روستای رش

بهه خها سهارده شهد  ،پهدر و مهادر شههید مهی گوخ هد  :خه

روز کهه شههیدی را آورده بودنهد او بهه تشهیی

ج ازه رف وقتی به خانه برگش گف پدر و مادر عزخزم من آرزوی شهادت دارم حرک کرد و در يمان زمان به ج هه رف .
پیام خانواده شهید  :ما از جوانان می خوايیم که خود را آلوده فساد نک د تا بتوان د مفید باش د .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ر اشرح لی صدری و خسرلی امری و احل عقده من لسانی خفقهو قولی
آرزو دارم که ص حدم زخ ای شهادت در راه خدا را يمراه با تاش قل نیروم د و پر احسا

ري رم برگزار نماخم .

سشم بر حضرت مهدی و ناخ واقعیش و سشم بهه تمهام شههیدان و مصهلحان و عارفهان و عاشهقان يمیشهه تهارخ از يابیه تها امهرزو و از امهروز تها قیامه و يمهه آنهها
که قل شان برای رضای خدا می تاد  .اخ

ما خودمهان را انسهانهای سهعادتم دی مهی دانهیم کهه در سهاخه ري هر بزرگمهان و مهردم اخثارگرمهان اخهن افتخهار را دارخهم کهه

پرچم توحیهد را بهه ايتهزاز درآورخهم  .پهرچم توحیهد احتیها بهه خهون دارد خهون انسهانهای پها و آگهايی کهه بهه خهارر احیهای عقیهده شهان بهه جههاد فهی سه ی اهلل

برخاست د  .شما ای برادران عزخهز و خهوايران عزخهز و يمور هان عزخهز آگايیتهان بهه کمها رسهیده اسه و زمی هه صهدور انقهش فهرايم شهده اسه  ،تهش
شما به انقش سرع می بخشد از تش

و کوشهش

و کوشش خود درخغ نک یهد کهه مسهوولیتی عظهیم را گهردن نههاده اخهد  .خهداخا بهشه را بهه مهن نشهان مهده تها بازرگهان شهوم

برای اخ که وقتی بهش را دخدم عاش بهش می شوم و برای بهش جهاد می که م  .په
عاش تو باشم و جه م را به من نشان مده تا اخ که از تر

باخهد يمهه کهار مها بهرای خهدا باشهد  ،بلکهه د مهن را رهوری قهرار بهده کهه

جه م جهاد ک م  ،روری دلم را قرار ده که از ت ها خال خکتا بترسم .

و ای مردم اختش راخفه و ق یله ای میان شما ن اخد باشهد  ،يهی راخفهه ای را برتهر از راخفهه دخ هر ندانیهد  .بهاری پهدرجان اگهر مهن لیاقه داشهتم و شههید شهدم نمهی
خوايد ناراح باشید آخر ير انسانی که بدنیا آخد باخد باز يم بهرود مهن امهانتی از خهدا بهودم کهه خهدا بدسه شهما پهدر و مهادرم داد و شهما خهو از اخهن امانه مواظ ه
کردخد پ

چرا انسانی کهه فهانی اسه مهردنش بهرای خهدا ن اشهد و مهادرم يمهانطور کهه زخ ه وار مهرا تربیه کهردی و در اخهن آغهو

پها و پرمح ه خهود تربیه

نمودی می دانم که چقدر برای من زحم کشهیده ای کهه مهرا بهزر کهرده ای ولهی باخهد پابرجها باشهید و از تمهام قومهان و خوخشهان مهی خهوايم کهه اگهر بهدی از مهن
دخده اند ب خش د و باری برای من ناکام ن وئید چون که به کام خود که شهادت بود رسیده ام .
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
م تظری نستوه محافظ بفرما
زخارت کربش نصی ما ب ردان

خاررات:
ندارد
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الهی آمین خا ر

جمهوری اسشمی بدس مهدی بساار
فانی برای اسشم

جهان خش میرشکاری

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید سید اسداله اسالمی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه :دبیرستان حمد نیریز
زندگی نامه:
در خههانواده ای روحههانی  ،متههدخن و از سههشله پهها رسههو اهلل در روسههتای خواجههه جمههالی از توابه شهرسههتان نههی رخههز  ،در تههارخ  8336/ 6/8سههیدی از خانههدان رسههو
اهلل ( ) پهها بههه عرصههه وجههود گباشه  .وی کههه فرزنههد مرحههوم سههید بههاقر اسههشمی و دومههین فرزنههد خههانواده بههود دوران کههودکی را در دامههان پههر مهههر و مح ه پههدر و
مادرگبرانید تا اخ که پا بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه

و دوران ابتهداخی را بها موفقیه در دبسهتان وقهار در يمهان روسهتا بهه پاخهان رسهانید و سها

دوره راي ماخی رايی مدرسه راي مهاخی ارشهد در روسهتای کوشهک

بهرای گبرانهدن

شهد شههید سهیدی پها و مهبي ی بهود و عشقهه شهدخدی بهه سهید الشههداء داشه و چهون پهدر او

يم روحانی و امام جماع در يمان روستا بود  ،به يمراه پهدر بهه مسهجد مهی رفه و بها صهدای گهرم خهود اذان مهی گفه  ،در جلسهات دعها و قهرآن شهرک مهی کهرد
تا اخ که مداح و ث اگوی سید الشهداء شد و مجال

عزاداری امهام سهوم شهیعیان را بها نوحهه يهای خهود بها شهکوه يهر چهه بیشهتر برگهزار مهی کهرد  .وی بعهد از گبرانهدن

دوره راي ماخی بهه دبیرسهتان احمهد شهرسهتان نهی رخهز آمهد و در سها دوم دبیرسهتان بهود کهه ريسهاار ج ههه يهای حه علیهه باره شهد  .وی کهه بسهیجی و سهیدی
مخلص بود  3بار به ج هه رف و در آخرخن بار که عازم ج هه حه علیهه باره بهود بهه مهادر خهود وصهی کهرد کهه ل ها

بسهیج را از تهن مهن بیهرون آورخهد و تحوخه

ديید .سرانجام در تارخ  8368/86/16در ج هه زبیدات زمانی کهه مهی خواسه تسهوخه حسها ک هد و بهه پشه ج ههه برگهردد بهرای جمه کهردن ل ها

و وسهاخ خهود

به داخ س ر رفه کهه ناگهاه تیهر دشهمن بهه او اصهاب مهی ک هد و در يمانجها بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی گهردد و پیکهر پها و مطههر او در گلهزار شههدای
روستای خواجه جمالی به خا سارده می شود.
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون 8
گمان م رخد آنانی که در راه خدا شهید شده اند مرده اند خیر آنها زندگانی يست د که نزد پروردگارشان روزی می خورند .
السشم علی
کردی خدا لع

خا ابا ع داهلل الحسین سشم برتو ای حسهین شههید  ،شههادت مهی ديهم کهه تهو بهرای بهر پها داشهتن نمهاز و زکهوه و امهر بهه معهرو و نههی از م کهر قیهام
ک د امتی که تو را شهید کردند و خداوند لع

ک د قومی کهه بهه تهو ظلهم کردنهد و لع ه بهر گرويهی کهه ظلهم بهر تهو را شه یدند و بهه آن راضهی شهدند

و سشم بر بقیه اهلل االعظم امام زمان ارواح ا لهه الفهدا و درود بهر ناخه بهر حقهش پیهر جمهاران  ،امهام امه  ،فرمانهده که قهوا امهام خمی هی و درود بهر شههیدان گرانقهدر
که با نثار خونشهان حماسهه آفرخدنهد و بها پهرواز بهه ملکهوت اعلهی بهه لقهای مع هود شهتافت د و بهه فهوز عظیمهی کهه آرزوی آنهرا داشهت د رسهیدند  .درود بهر مجهروحین و
معلولین  ،شهدای زنده که با شهادتهای خود به دنیها نشهان دادنهد کهه حاضهرند تمهام اعضهای بدنشهان را در راه اسهشم فهدا ک هد  .اخ جانه سهید اسهداهلل اسهشمی متولهد
 8336بهها شههماره ش اسه امه  317فرزنههد سههید محمههد بههاقر اسههشمی صههادره از خواجههه جمههالی بههه ع ههوان خه

شههیعه الزم دانسههتم وصههیتی را ب وخسههم  .يههم اک ههون کههه

خداوند توفی جهاد را به اخن فقیهر ع اخه کهرده بسهیار از خداونهد شهکر گهبارم کهه بهار دخ هر در ک هار رزم هدگان اسهشم بهه م هارزه بهر علیهه کفهر و آمرخکهای ج اختکهار
مشغو می باشم و از خدای بزر رو عمهر ري هر ک یهر انقهش را خواسهتارم  .امیهدوارم کهه خداونهد اخهن پیهر جمهاران را تها انقهش مههدی بهرای مستضهعفین جههان
ن هدارد  .وصیتی که به خانواده ام دارم امیدوارم که خداوند خار شما باشهد  .ای پهدر و مهادر اخهن زحمهاتی کهه بهرای اخ جانه فرزنهد حقیهر خهود کشهیدخد و بهه مهن اجهازه
جهاد دادخد و امیدوارم که پاسدار خون شههدا باشهید و بهرادرانم و خهوايرانم را حسهین (ع) وار و زخ ه وار تربیه ک یهد و اگهر خداونهد شههادت را نصهی مهن کهرد بهرای
من سیاياو
زخ

نشوخد و گرخهه و زاری بهرای مهن نک یهد يرگهاه پهدر و مهادر خواسهتیدگرخه ک یهد بهر حسهین گرخهه ک یهد و خهوايرانم يهر وقه خواسهتید گرخهه ک یهد بهر

گرخه ک یهد و بهرادران در زنهدگی دن الهه رو حسهین باشهید و يمیشهه بهر علیهه ظلهم و تجهاوز قیهام ک یهد يیچ هاه زخهر بهار ظلهم نروخهد و تهو خهواير از زخ ه در

شهادت و صه ر و بردبهاری بیهاموز در ي هام سهختیها و بشيها يمچهون زخ ه صهابر بها

و وصهیتی کهه بهه مهردم دارم ای مله حهز اهلل يهی گهاه صهح ه را خهالی

ن بارخهد و بهه دشهم ان اسهشم فرصه قیههام بهر علیهه اسهشم نديیهد و آنههها را از بهین خودتهان بردارخهد و امهام را يیچ هاه ت ههها ن بارخهد و يمیشهه در پاخهان نمهاز يههای
پ ج انه امام را دعا ک ید و از خدا بخوايید که اخن امام عزخهز را تها انقهش مههدی بهرای اخهن مله و مستضهعفین حفهظ ک هد و امه حهز اهلل يمیشهه وحهدت را حفهظ
ک ید و گو

به فرمان اخن امام عزخز باشید و زمانی که امهام سهخ رانی مهی ک هد خها پیهامی از ررخه رادخهو و تلوخزخهون مهی ديهد خهو گهو

تفکر ک یهد و از بهرادران دانهش آمهوز مهی خهوايم کهه سه ر مهدار

را بهه خهوبی يمیشهه محکهم ن هدارنهد و کتابهها را زخهاد مطالعهه ک هد و بهه دبیهران خهود احتهرام

ب بارند و انجمن اسشمی را به خوبی تشهکی دي هد و وحهدت خهود را حفهظ ک هد  .اگهر مها دنیها را آخهر باخهد گباشه و رفه په
نک د و اگر انسان باخهد بمیهرد په

چهرا انسهان آنهرا در راه خهدا انفها

چهرا در راه خهدا بهه شههادت نرسهد کهه بسهیار عظهیم و واالسه  .مهر آنقهدر ترسه ا نیسه و زنهدگی آنقهدر شهیرخن نیسه کهه

بخارر آن شراف خود را بفروشیم (علی علیه السشم ) بهه امرخکها ب وئیهد کهه از مله اخهران عصه انی بها

و از اخهن عصه انی بمیهر ( شههید مظلهوم آخه اهلل بهشهتی )

به ير چیز خواستی گرخه کن بر حسین گرخه کن ( امام رضا علیه السشم )  .خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دار  .والسشم  ،و من اهلل التوفی
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ک یهد و در سهخ ان امهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید خلیل احمدی
تاریخ تولد1683/5/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید بهشتی
زندگی نامه:
محصه بسهیجی بهرادر خلیه احمهدی در تهارخ  8336/1/86در روسهتای چهاه سهرخ واقه در بخهش آبهاده رشه
دخده به جهان گشود  .از يمان اوان کهودکی بهايو
اعشم عجز و نهاتوانی نمودنهد  .خهانواده ا

 ،بها اسهتعداد و بسهیار مهربهان بهود  .وی در سهن  1سهال ی دچهار بیمهاری شهدخدی شهد کهه پزشهکان از به هودی او

بهه عله مشهکشت از اعهزام نمهودن کهود بهه بیمارسهتان شهیراز عهاجز ماندنهد امها فهرد خیهری يمچهون فرشهته از سهوی

پروردگار فرستاده شهد و وی را بهه بیمارسهتان شهیراز اعهزام نمهود و کهود خردسها په
سال ی وارد دبستان ديقان چاه سرخ گردخهد و په
نام نمود  .پ

از توابه نهی رخهز در خهانواده ای کشهاورز و مهبي ی

از  1مهاه به هودی کامه خافه و از بیمارسهتان مهرخص شهد  .وی در سهن 7

از رهی دوران ابتهداخی بهرای ادامهه تحصهی بهه مدرسهه راي مهاخی شههید مصهطفی خمی هی نهی رخهز مراجعهه و ث ه

از ری  3سها دوره راي مهاخی جهه ادامهه تحصهی در دبیرسهتان احمهد نهی رخهز ث ه نهام نمهود و په

از گبرانهدن سها دوم دبیرسهتان وارد دبیرسهتان

شههید بهشههتی گردخههد 6و در ک ههار آن بههرای گبرانههدن اوقههات فراغه در بسههیج نهام نوخسههی نمههود و در تههارخ  8363/86/13توسههط بسههیج بههه ج هههه اعههزام گردخههد  .وی
مهدت  3مههاه را در ج هههه سههاری نمههود  .په
رسانید و وارد کهش
کمیه په

از بازگشه از ج هههه بههه سههراغ درسههها و تکههالی عقه مانههده ا

رفه و دوره سههوم دبیرسههتان را بهها موفقیه بههه پاخههان

چههارم دبیرسهتان گردخهد  .در اخهن ي هام بهود کهه بهرای بهار دوم در تهارخ  8363/1/81بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .بسهیجی عاشه جمعهی گهردان

از سههاری کههردن  31روز ن ههرد بهها دشههمن سههرانجام در عملیههات والفجههر  1در ج هههه ارونههد رود در تههارخ  8363/88/18بههه خیه شهههیدان انقههش پیوسه و

پیکر پاکش در گلهزار شههدای چهاه سهرخ بهه خها سهارده شهد  .او از اخشقهی شاخسهته و پسه دخده برخهوردار بهود  .بها دوسهتان و يمکشسهان و بها پهدر و مهادر و دخ هر
اعضای خانواده بسیار مهربان و خو
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
خلی احمدی.jpg

برخورد بود و يمیشه برای خواندن نماز به وخژه نماز سر وق بسیار اصرار داش

1188311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید خلیل احمدی
تاریخ تولد1683/5/11 :
تاریخ شهادت1638/5/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
محصه بسهیجی بهرادر خلیه احمهدی در تهارخ  8336/1/86در روسهتای چهاه سهرخ واقه در بخهش آبهاده رشه
دخده به جهان گشود  .از يمان اوان کهودکی بهايو
اعشم عجز و نهاتوانی نمودنهد  .خهانواده ا

 ،بها اسهتعداد و بسهیار مهربهان بهود  .وی در سهن  1سهال ی دچهار بیمهاری شهدخدی شهد کهه پزشهکان از به هودی او

بهه عله مشهکشت از اعهزام نمهودن کهود بهه بیمارسهتان شهیراز عهاجز ماندنهد امها فهرد خیهری يمچهون فرشهته از سهوی

پروردگار فرستاده شهد و وی را بهه بیمارسهتان شهیراز اعهزام نمهود و کهود خردسها په
سال ی وارد دبستان ديقان چاه سرخ گردخهد و په
نام نمود  .پ

از توابه نهی رخهز در خهانواده ای کشهاورز و مهبي ی

از  1مهاه به هودی کامه خافه و از بیمارسهتان مهرخص شهد  .وی در سهن 7

از رهی دوران ابتهداخی بهرای ادامهه تحصهی بهه مدرسهه راي مهاخی شههید مصهطفی خمی هی نهی رخهز مراجعهه و ث ه

از ری  3سها دوره راي مهاخی جهه ادامهه تحصهی در دبیرسهتان احمهد نهی رخهز ث ه نهام نمهود و په

از گبرانهدن سها دوم دبیرسهتان وارد دبیرسهتان

شههید بهشههتی گردخههد 6و در ک ههار آن بههرای گبرانههدن اوقههات فراغه در بسههیج نهام نوخسههی نمههود و در تههارخ  8363/86/13توسههط بسههیج بههه ج هههه اعههزام گردخههد  .وی
مهدت  3مههاه را در ج هههه سههاری نمههود  .په
رسانید و وارد کهش
کمیه په

از بازگشه از ج هههه بههه سههراغ درسههها و تکههالی عقه مانههده ا

رفه و دوره سههوم دبیرسههتان را بهها موفقیه بههه پاخههان

چههارم دبیرسهتان گردخهد  .در اخهن ي هام بهود کهه بهرای بهار دوم در تهارخ  8363/1/81بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .بسهیجی عاشه جمعهی گهردان

از سههاری کههردن  31روز ن ههرد بهها دشههمن سههرانجام در عملیههات والفجههر  1در ج هههه ارونههد رود در تههارخ  8363/88/18بههه خیه شهههیدان انقههش پیوسه و

پیکر پاکش در گلهزار شههدای چهاه سهرخ بهه خها سهارده شهد  .او از اخشقهی شاخسهته و پسه دخده برخهوردار بهود  .بها دوسهتان و يمکشسهان و بها پهدر و مهادر و دخ هر
اعضای خانواده بسیار مهربان و خو
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

برخورد بود و يمیشه برای خواندن نماز به وخژه نماز سر وق بسیار اصرار داش .

1188311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمود رعیتی
تاریخ تولد1685/3/13 :
تاریخ شهادت1631/8/13 :

نام مدرسه :شهید بهشتی روستای دهمورد
زندگی نامه:
شهید محمود رعیتهی فرزنهد احمهد در شههرخور مهاه سها يهزار و سیصهد و چهه و په ج در خهانواده ای متهدخن  ،مهبي ی و کشهاورز در خکهی از روسهتايای بخهش آبهاده
رش ه

ب ههام ديمههورد دخههده بههه جهههان گشههود  ،تحصههیشت ابتههدائی را در دبسههتان سههحا ديمههورد بهها موفقی ه گبرانههد  .پ ه

از گبرانههدن دوران ابتههدائی تحصههیشت

راي مائی را در مدرسهه راي مهاخی شههید بهشهتی ديمهورد شهروع کهرد کهه يمزمهان بها شهروع تحصهیشت او در دوره راي مهاخی انقهش اسهشمی اخهران نیهز بهه پیهروزی
رسید  .از يمان اواخه انقهش عشقهه ای شهدخد بهه مکته اسهشم داشه و يمهواره بهرای خهدم بهه اسهشم و پیشه رد ايهدا انقهش اسهشمی تهش
فردی پرتش

و زحمتکش بود و اوقات فراغ را بها کمه

مهی کهرد  ،او

کهردن بهه پهدر در امهر کشهاورزی مهی گبرانهد  .روز سهیزديم فهروردخن مهاه يهزار و سیصهد و شصه و خه

جه رفتن به ج هه خود را آماده کرد و به ي هام اعهزام چهون پهدر

موافه ن هود جهه خهداحافظی بهه م هز بهرادر

رفه و يمانجها خه

سها دسهتی و وسهاخ

مورد نیاز دخ ر گرف و رايی ج ههه شهد  .ابتهدا دوره آموزشهی را بهه مهدت بیسه روز در پادگهان شههید دسهتغی بها موفقیه و شهور و عشقهه فهو العهاده ای گبرانهد و
پ

از ری دوران آموزشی چ د روزی به مرخصی آمد بر اثر آموز

دستانش زخم شهده بهود و يهر چهه پهدر

بهه او گفتهه بهود سهن تهو کهم و بهدن ضهعی

مهی باشهد

و فعش" به ج هه نرو  ،اما اخشان ق و نکرد و حهدود سهه مهاه در گهردان رزم حضهور خافه و خهارراتی کهه يمرزمهانش از او تعرخه مهی ک هد حهاکی از روحیهه اسهشمی
 ،شجاع  ،اخثار  ،استقام و سلحشوری اخن نوجوان شهید اسشم می باشد .
سرانجام روز چهارديم تیر ماه سا يهزار و سیصهد و شصه و خه

ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در ج ههه کوشه

در سهن شهانزده سهال ی بهه درجهه رفیه شههادت

نائ گردخد و پیکر پاکش در آخرخن روز ماه م ار رمضان يمان سا در گلزار شهدای روستای ديمورد به خا سارده شد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع د ربهم ربهم خرزقون

فکر نک ید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مردگان د بلکه آنها زنده اند و در نزد خدا روزی می گیرند .
بسم ر الشهدا و الصدخقین
با تشکر و ساا

به درگاه اخزد متعا و درود و سشم به حضرت ولی عصر (عج) امام ام خمی ی ک یر و ام حز اهلل و يمیشه در صح ه .

حا که ح و بار در مقاب يم قرار گرفته اند  ،اخ جان ب ا بهه وظیفهه اسهشمیم مشهتاقانه بهه سهوی اخهن ج ههه مهی شهتابم و بهه مسهوله ج ه
مسوله ماس می پردازم  .نابودی خصم زبون و برای صدور انقش اسشمیمان تا سهر حهد امکهان تهش
اس آن لحظه شهادت  ،مرا ناکام نخوانید چه من عرو

زخ های شههادت را در حجلهه گهاه ق هر در آغهو

می فرماخد  :فرزندم اگر کويها بلرزد و فهرو کشه د و از آنجها ک هده شهوند تهو نلهرز و پها برجها بها
راس سر در ک نهاده و تقهدخم پیشه اه خهدا کهن  ،گهام اسهتوار بها

کهه اک هون مهمتهرخن

مهی که م  ،و چهه بها نشها اسه و چهه بها شهکوه و پهر سهعادت
مهی کشهم  .يمیشهه اخهن گفتهار علهی (ع) در نظهرم اسه کهه

 ،دنهدانهاخ را بهه يهم فشهار و بها سهی ه ای آک هده از خشهم و عزمهی

و قله دشهمن را يهد گیهر و دخهده از نیرويهای دشهمن فروپهو

وبهدان کهه پیهروزی از سهوی

خدای س حان اس  ( .امام علی )
ما تا آخرخن قطره خون خوخش با آنان شدخدا" می ج یم چهرا کهه مهرد ج هیم  ،مها انقشبمهان را بهه تمهام جههان صهادر مهی ک هیم  .چ انکهه انقهش مها اسهشمی اسه
و تا بان

الاله االاهلل و محمد رسو اهلل در تمام جهان ر ین افک ده و م ارزه می ک د و تا م ارزه در ير کجای جهان علیه مستک رخن يس ما يستیم .

پیش بسوی قل دشمن و مقر فرمانده ای ارتش دشمن  ،چهرا کهه شهیطان در ک هار آن اسه يمهان شهیطانی کهه دسهتی بهرای حملهه بهه پهیش دارد و گهامی بهرای فهردا
به عق نهاده اس  .اخن جمله را به ع وان خ

شهید شانزده ساله بهه يمهه پهدر و مادريها وصهی مهی که م کهه يمهه در مقابه اخهن انقهش اسهشمی مسهوول د و م هادا

خدای ناکرده عده ای از آنان مان فعالیتهای فرزندانشان بشوند .
يمواره از والخ فقیه حماخ و اراع ک یهد و از پهدر و مهادر و خهانواده ام و از يمهه کسهانی کهه بهه نحهوی بها مهن آشه ا بهوده انهد جهدا" مهی خهوايم کهه مهرا حهش
ک د.

خاررات:
ندارد
محمود رعیتی.jpg
13111831

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مرتضی بیات
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
مرتضههی بیههات در تههارخ  8337/86/11در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی در روسههتای چههاه گههز از توابه بخههش آبههاده رشه
بیات دوران ابتداخی را در مدرسه ابتداخی چاه گهز شههید جشلهی بها نمهرات بسهیار خهو پشه سرگباشه و سها
کارنامه درخشانی از خود  ،از لحاظ علم و اخش بهر جهای گباشه  .سها

شهرسههتان نههی رخههز بههدنیا آمههد  .مرتضههی

وارد مدرسهه راي مهاخی چهاه گهز شهد و در آنجها نیهز

بهرای ادامهه تحصهی بهه شهرسهتان شهیراز رفه و در دبیرسهتان شههید مطههری مشهغو بهه

تحصههی شههد  .او خکههی از اعضههای فعهها انجمههن اسههشمی دبیرسههتان بههود  .دوران دبیرسههتان را نیههز بهها موفقی ه پش ه سههرنهاد و در امتحههان ک کههور سراسههری شههرک
نموده و در رشته علوم تجربی تربی معلم شیراز پبخرفته شهد  ،مرتضهی چههار بهار بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و کهش"  88مهاه در ج ههه يها حضهور فعها
داش و يمیشه سخ ش اخن بود تا ج

تمام نشهود مهن آرام نمهی نشهی یم  .تها اخ کهه سهعادت شهرک در عملیهات کهربشی  1نصهی ش شهد  ،شههید محمهد رضها بیهات

به نق از مر تضی گفته بود کهه در عملیهات کهربشی  1کهه بها يهم بهودخم مرتضهی بهه مهن گفه شهما در عملیهات شهرک نکهن چهون مهن بهر نمهی گهردم و تهو باخهد
مواظ مادر و خواير من باشی.
يمیشه ي ام رفتن به ج هه به خانواده ا
نامو

دلداری می داد و مهی گفه اخهن ج ه

خود دفاع ک هیم  .و آخهرخن بهاری کهه اعهزام شهد در تهارخ  8361/1/18بهود کهه در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی  3در حالیکهه سهم فرمانهده دسهته

را در لشکر  81فجر داش به خی مفقودخن پیوس .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

،جه

حه علیهه باره اسه و يمهه مها وظیفهه دارخهم کهه بهه ج ههه بهروخم و از

مرتضی بیات.jpg
1871333161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مرتضی بیات
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
مرتضههی بیههات در تههارخ  8337/86/11در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی در روسههتای چههاه گههز از توابه بخههش آبههاده رشه
بیات دوران ابتداخی را در مدرسه ابتداخی چاه گهز شههید جشلهی بها نمهرات بسهیار خهو پشه سرگباشه و سها
کارنامه درخشانی از خود  ،از لحاظ علم و اخش بهر جهای گباشه  .سها

شهرسههتان نههی رخههز بههدنیا آمههد  .مرتضههی

وارد مدرسهه راي مهاخی چهاه گهز شهد و در آنجها نیهز

بهرای ادامهه تحصهی بهه شهرسهتان شهیراز رفه و در دبیرسهتان شههید مطههری مشهغو بهه

تحصههی شههد  .او خکههی از اعضههای فعهها انجمههن اسههشمی دبیرسههتان بههود  .دوران دبیرسههتان را نیههز بهها موفقی ه پش ه سههرنهاد و در امتحههان ک کههور سراسههری شههرک
نموده و در رشته علوم تجربی تربی معلم شیراز پبخرفته شهد  ،مرتضهی چههار بهار بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و کهش"  88مهاه در ج ههه يها حضهور فعها
داش و يمیشه سخ ش اخن بود تا ج

تمام نشهود مهن آرام نمهی نشهی یم  .تها اخ کهه سهعادت شهرک در عملیهات کهربشی  1نصهی ش شهد  ،شههید محمهد رضها بیهات

به نق از مر تضی گفته بود کهه در عملیهات کهربشی  1کهه بها يهم بهودخم مرتضهی بهه مهن گفه شهما در عملیهات شهرک نکهن چهون مهن بهر نمهی گهردم و تهو باخهد
مواظ مادر و خواير من باشی.
يمیشه ي ام رفتن به ج هه به خانواده ا
نامو

دلداری می داد و مهی گفه اخهن ج ه

خود دفاع ک هیم  .و آخهرخن بهاری کهه اعهزام شهد در تهارخ  8361/1/18بهود کهه در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی  3در حالیکهه سهم فرمانهده دسهته

را در لشکر  81فجر داش به خی مفقودخن پیوس

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

،جه

حه علیهه باره اسه و يمهه مها وظیفهه دارخهم کهه بهه ج ههه بهروخم و از

مرتضی بیات.jpg
1871333161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید مرتضی بیات
تاریخ تولد87/11/11 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
مرتضی بیات در تارخ  8337/86/11در خانواده ای متدخن و مهبي ی در روسهتای چهاه گهز از توابه بخهش آبهاده رشه
دوران ابتداخی را در مدرسه ابتداخی چاه گز شههید جشلهی بها نمهرات بسهیار خهو پشه سرگباشه و سها
درخشههانی از خههود  ،از لحههاظ علههم و اخههش بههر جههای گباش ه  .سهها

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد  .مهر تضهی بیهات

وارد مدرسهه راي مهاخی چهاه گهز شهد و در آنجها نیهز کارنامهه

بههرای ادامههه تحصههی بههه شهرسههتان شههیراز رف ه و در دبیرسههتان شهههید مطهههری مشههغو بههه

تحصههی شههد  .او خکههی از اعضههای فعهها انجمههن اسههشمی دبیرسههتان بههود  .دوران دبیرسههتان را نیههز بهها موفقی ه پش ه سههرنهاد و در امتحههان ک کههور سراسههری شههرک
نموده و در رشته علوم تجربی تربی معلم شیراز پبخرفته شهد  ،مرتضهی چههار بهار بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و کهش"  88مهاه در ج ههه يها حضهور فعها
داش و يمیشه سخ ش اخن بود تا ج

تمام نشهود مهن آرام نمهی نشهی یم  .تها اخ کهه سهعادت شهرک در عملیهات کهربشی  1نصهی ش شهد  ،شههید محمهد رضها بیهات

به نق از مر تضی گفته بود کهه در عملیهات کهربشی  1کهه بها يهم بهودخم مرتضهی بهه مهن گفه شهما در عملیهات شهرک نکهن چهون مهن بهر نمهی گهردم و تهو باخهد
مواظ مادر و خواير من باشی.
يمیشه ي ام رفتن به ج هه به خانواده ا
نامو

دلداری می داد و مهی گفه اخهن ج ه

خود دفاع ک هیم  .و آخهرخن بهاری کهه اعهزام شهد در تهارخ  8361/1/18بهود کهه در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی  3در حالیکهه سهم فرمانهده دسهته

را در لشکر  81فجر داش به خی مفقودخن پیوس .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

،جه

حه علیهه باره اسه و يمهه مها وظیفهه دارخهم کهه بهه ج ههه بهروخم و از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید محمدرضا بیاتی
تاریخ تولد1687/11/3 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
شهید محمدرضا بیاتی فرزند قاسم در تارخ  8337/6/1در خهانواده ای متهدخن و در روسهتای چهاه گهز از توابه بخهش آبهاده رشه

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد  .په

از گبراندن کودکی بهرای فراگیهری علهم و دانهش وارد دبسهتان شهد و در مدرسهه شههید جشلهی چهاه گهز بها نمراتهی بسهیار خهو دوران ابتهداخی را بهه پاخهان بهرد و دوره
راي ماخی را نیهز در مدرسهه راي مهاخی شههید جشلهی بهه اتمهام رسهانید  .او شهاگردی م ضه ط و مرته بهود و مهی کوشهید بهه يمهه کمه
مهربان بود و به والهدخن خهود احتهرام زخهادی مهی گباشه از آنجهاخی کهه او شهاگردی نمونهه در در

ک هد  ،بسهیار خهو

خله و

و اخهش بهود بهرای ادامهه تحصهی در دبیرسهتان شههید مطههری

شیراز پبخرفته شد و نمرات خوبی را نیز کس نمهود  .او خکهی از اعضهاء فعها انجمهن اسهشمی دبیرسهتان بهود  .دو بهار بهه ج ههه اعهزام شهد و جمعها" چهارمهاه در ج ههه
يای ح علیه بار ج ید .
آخرخن بار ي ام رفتن به ج هه پیشانی پدر و دس مادر

را بوسید و بهه چههار بهرادر

کهه تهازه از ج ههه برگشهته بودنهد گفه کهه اگهر مهن برن شهتم شهما ج ههه يها

را خالی نک ید و امام را ت ها ن بارخد  .در سخ ش يمیشه بر اراع از امام تنکید داش  ،او عاش اسشم و والخ بود و اخن عش وجود

را پر کرده بود .

سعادتش اخن بود که در عملیهات کهربشی  1شهرک نماخهد و در ج ههه شهلمچه در تهارخ  8366/8/81بهه فهیض عظمهای شههادت نائه گهردد  .پیکهر پها و مطههر
در گلزار شهدای چاه گز به خا سارده شد .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

محمد رضا بیاتی.jpg
1873316181

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید ذوالفقار یبات
تاریخ تولد1685/11/3 :
تاریخ شهادت38/11/17 :

نام مدرسه :شهید مظلوم بهشتی
زندگی نامه:
ذوالفقار بیات در تهارخ  8331/81/6در خهانواده ای سهاده و متهدخن در روسهتای چهاه گهز از توابه بخهش آبهاده رشه
دامان پر مهر پدر و مادر مهربان و دلسوز رشهد نمهود  ،په

شهرسهتان نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود و در

از گبرانهدن دوران  7سهاله از عمهر خهود بهرای فراگهرفتن علهم بهه مکهان مقهد

مدرسهه قهدم نههاد و دوران

ابتداخی را در مدرسه شهید جشلی چاه گز با موفقیه پشه سهر گباشه و بهرای ادامهه تحصهی بهه نهی رخهز مراجعهه و دوران راي مهاخی را در مدرسهه مصهطفی خمی هی
با نمرات خوبی پش سر نهاد  .سا

وارد دبیرسهتان شههید مظلهوم بهشهتی گردخهد  .خه

ناگاه عش و عشقه به اسشم محر او شد کهه بهرای پاسهداری از دخهن و شهر و نهامو
سه ماه در س ر ن رد بها کفهر صهدامی ج یهد  .سها
مانههده خههود را ج ههران کههرد  .او بههه ورز

بهه سه ر کهش

و در

سها از تحصهی او در دبیرسهتان گبشه و نمهرات بهاالخی را کسه کهرد کهه
بهه ج ههه بهرود و بهرای اولهین بهار در سها دوم دبیرسهتان بهه ج ههه رفه و

مراجعه نمهود  .او در

را نیهز جهدا از ج ههه نمهی دانسه و بها جهدخ درو

عقه

نیههز عشقههه داشه بههه يمههین م ظههور در باشه اه والفجههر نههی رخههز بههه عضههوخ درآمههد  .در مههدت تحصههی رههرح کههاد را در

بیمارستان شهدای نی رخز گبراند  .در اخ جا بهود کهه امهدادگری بهرای خهدمات بهه مجهروحین را نیهز فراگرفه  .بهرای نمهاز و ع هادت ايمیه زخهادی قائه بهود  ،لحظهه
ای از نماز
داد و به مادر

غاف نمی شد فردی مؤمن  ،متقهی  ،متواضه  ،صهابر و متهین بهود  .در ي هام اعهزام بهه ج ههه بهه قهدری خوشهحا بهود کهه بهه خهانواده ا

روحیهه مهی

دلداری.

در تارخ  8363/88/1مجهددا" عهازم ج ههه شهد و در عملیهات والفجهر  1شهرک نمهود و در اخهن عملیهات غهرور آفهرخن يمهراه دخ هر يمرزمهانش حماسهه آفرخهد  ،شههر
ب دری فاو را آزاد نمودند و پیروزخهای چشم یری برای مل اخهران بهه ارمغهان آوردنهد و آن هاه در دومهین حماسهه خهوخش بهه محاصهره در مهی آخ هد و ب ها بهه گفتهه خکهی
از يمرزمانش شهید ذوالفقار بیات ي امی که بهه محاصهره دشهمن در آمهدخم بهه ت ههاخی  1نفهر بعثیهون را بهه يشکه رسهاند  .سها

تیهری ديهان سهرباز رشهید اسهشم

را نشانه گرف و تیهری دخ هر نیهز قله ش را و در تهارخ  8363/88/17او و عهده ای از سلحشهوران اسهشم بهه خیه مفقهودخن پیوسهت د و پیکهر مطههر
پا ورن برن شته اس

وصی نامه:

ي هوز بهه خها

ندارد
خاررات:
ندارد
ذوالفقار بیات.jpg
13111116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید عزیز مشکین
تاریخ تولد86/8/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :مدرسه نیریز
زندگی نامه:
عزخز مشکین فرزند عو

در سها  8333در خهانواده ای مهبي ی و معتقهد بهه اسهشم در روسهتای ديمهورد شهرسهتان نهی رخهز متولهد شهد .از يمهان اوان کهودکی بها درد

و رنج و محرومی مهردم روسهتا از آشه ا شهد .او در سهن  6سهال ی بهه مدرسهه رفه و تها کهش
در زادگاه خود و کهش

دوم دبیرسهتان ادامهه تحصهی داد  .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را

او و دوم دبیرسهتان را در شهرسهتان نهی رخهز بها موفقیه گبرانهد  .عزخهز جهوانی متقهی و بها اسهتقام و مهربهان بهود  .يمیشهه در فکهر کمه

به يم وعانش بود و بر اخهن اعتقهاد بهود کهه باخهد راه امهام حسهین (ع) را ادامهه داد تها زمی هه ظههور حضهرت مههدی ( عهج) آمهاده گهردد  .مايههای محهرم و صهفر را بهه
نوحه سراخی می پرداخ با او گرفتن ج
گردخد .با وجود اخن يمیشهه تهش

تحمیلی وی به سااه نی رخهز مراجعهه تها بهه ج ههه بهرود امها بهه عله عهدم شهراخط سه ی بها رفهتن وی بهه ج ههه مخالفه

مهی کهرد تها بهه ج ههه اعهزام گهردد بهاالخره او بهه ج ههه رفه و بهر ت هايی خروشهید و فرخهاد اهلل اک هر

سههتم ران انههداخ و خههون پههاکش زمههین مقههد

رعه بهر قل ههای پلیهد

خوزسههتان را گل ههون نمههود ،در عملیههات فههت الم ههین بههه رواخ ه يمس ه رانش آنچ ههان شههجاعانه ج یههد يمچههون

شهدای صدر اسشم  .در تارخ  8368/8/1در ج هه شهو

و در عملیهات فهت الم هین بهه درجهه رفیه شههادت ناخه آمهد و پیکهر پها و مطههر اخهن شههید بزرگهوار بها

تشییعی بی نظیر در شهرستان نهی رخهز و يمچ هین روسهتای خهود در گلهزار شههدای روسهتای ديمهورد بهه خها سهارده شهد و بهه آرزوی خهود کهه مهی خواسه اولهین
شهید روستا باشد رسید  .خاد و خارر اخن شهید عزخز گرامی باد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
عزخز مشکین.jpg

1873383711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید سید محمدمحسن موسوی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1651/4/14 :

نام مدرسه :نمازی شیراز
زندگی نامه:
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیا ع د ربهم خرزقون.
چهره تاب ا و پر فهروغ شههید سهید محمهد محسهن موسهوی در تهارخ  8338/6/8در شهرسهتان خهون و قیهام ( قهم )  ،فضهای خانهه ای را کهه سرشهار از مح ه ايه
بی عصم و رهارت بود نور باران کرد .
بیتی که شهید در آن پا به عرصه وجهود گباشه سراسهر فضهیل  ،مع وخه  ،عشه بهه قهرآن و شهور حسهی ی را از پاکهانی چهون اجهداد خهود بهه ارث بهرده بهود .شههید
در خانواده ای روحانی واز فرزندان زيرا ( ) بدنیا آمده بود .
در دامان مادری مؤمن و عفی از برک تربی الههی برخهوردار گردخهد و تحه تهنثیر اعتقهاد عمیه پهدر بهه قهرآن و ايه بیه و مح ه واالی خهانواده نسه

بهه سهید

الشهدا از روحی عار و آگاه و واال بهرم د گردخد.
با تربیتهی برگرفتهه از اصهال مهبي ی خهانواده بهه محهیط آموزشهی پها گباشه  .فکهر پهرور

خافتهه او در دوران تحصهی از نظهر درسهی و از نظهر اخشقهی او را فهردی

نمونه و موف ساخته بهود  .تحصهیشت ابتهداخی را در دبسهتان ششهم بهمهن ( يجهرت) آبهاده رشه

و دوره راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ای آبهاده رشه

و دو سا او دوران متوسطه را در دبیرستان احمد نی رخزی شهرستان نی رخز و دو سا آخر رادردبیرستان نمازی شیراز با موفقی ساری کرد.
سید محسن چ ونه زخستن را از حسین آموخته و په

از آن از پهدر روحهانی خهوخش و چ ونهه مهردن را از شههید نهوا صهفوی خهاد گرفتهه بهود ( بهه قهو خهود

) کهه

چ ونه باخد با ظلم م ارزه کرد و به حسین زمان خهوخش خهاری رسهاند  ،زخهرا او خکهی از م هارزان علیهه رژخهم ستمشهايی بهود  .بها شهروع انقهش در پخهش اعشمیهه يها و
عک

حضهرت امهام خمی هی(ره) باريها دسهت یر شهده و مهورد ضهر و شهتم نیرويهای سهفا رژخهم قهرار گرفتهه بهود  .گسهتاخی يهای رژخهم او را بهی بها تهر و اراده

آي ی ش را مصمم تر برای ادامه م ارزه تا مرز شهادت می ساخ .
سخ انش در برگرفته از کشم خهدا و قهرآن بهود و بها توجهه بهه آخهات الههی در وصهی نامهه ا

جهه فراگیهری دانهش چ هین آورده اسه  :بهتهرخن دانشهها علهم قهرآن

اس زخرا اص علوم اس وعلهوم دخ هر از قهرآن م عهث مهی شهود خ انهه برنامهه جهامعی کهه جامعهه را کهامش" راي مهاخی مهی ک هد قهرآن اسه  .قهرآن دوای درديهای

اجتماع می باشد  .قرآن ت ها کتابی اسه کهه تهوده بشهر را از نک ه و فشکه و پرخشهانی و بهدبختی و سهیه روزی و ظلمه و جهه خهار سهاخته و بهه نهور علهم م هور
و روشن گردانیده  .قرآن کتها آسهمانی اسه کهه بهرای يهداخ خله بهر زمهین نهاز گشهته و معجهزه ابدخسه کهه بهرای يمیشهه تها پاخهان روزگهار بهاقی و جاوخهدان
خوايد ماند و دس روزگار و حوادث اخن کتا محکم و مقد
محسن با شروع ج ه
ج

تحمیلهی آمهوز

را که ه و فرسوده نخوايد ساخ .

رزمهی و نظهامی را فهرا گرفه بهدون آنکهه يهی خه

از افهراد خهانواده مطله شهوند و در مهرمهاه سها  8311درسه ابتهدای

تحمیلی به عضوخ گروه فدائیان اسهشم در آمهد و بها دانشهجوخان پیهرو خهط امهام بهه فرمانهديی شههید علهم الههدی وارد ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه شهد و در

م طقه عملیاتی يوخزه به ع وان آر.پی.جی زن حضور داش .
او که عاش دل اخته امام حسین (ع) بود راه امهامش را سرمشه زنهدگی خهود قهرار داده و يرگهز زخهر بهار ظلهم نرفه و بهه شهعار ( يیههات مهن البلهه) امهام حسهین (ع)
جامعه عم پوشاند و يمواره در صح ه يای ن رد بهه م هارزه پرداخه تها اخ کهه در تهارخ  8311/7/17در يهوخزه يمچهون امهام خهوخش مظلومانهه بهه شههادت رسهید کهه
در واق می توان گف به آرزوی خود رسهید و توفیه وصها معشهو کهه يمهان امهام حسهین (ع) و خهدای او بهود خافه . .بهه قهو خهود

اخمهانش را از مرحلهه حهر

به عم رساند و به دستور خداوندکه می فرماخد  " :خا اخها البخن آم وا لم تقولون ما ال تفعلون " جامه عم پوشاند.
پیکر پا اخن شهید بزرگوار در میدان ج

مفقود گردخد و تا ک ون ناپدخد اس .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"ان اهلل اشتری من المؤم ین انفسهم و امهوالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون و خقتلهون وعهدا" علیهه حقها" فهی التهورات و االنجیه و القهرآن و مهن
او فی بعهده من ا هلل فاست شرواب یعکم البی باخعتهم به و ذل

يو الفور العظیم "

(توبه )888

خدم سرور و پدر بزرگوارم حضرت حجه االسشم و المسلمین حا سید احمد موسوی دامه برکاته.
با سشم بر تو ای پدری رنجدخده و زحمتکش و ای کسی کهه در راه خهدا و خله از کهوه تها کهوخر در تمهامی جايها کوشهش کهردی و بها درود بهر تهو ای پهدری کهه شه ها
بیدار ماندی و روزيا در

چ ونه زخستن را به مهن آمهوختی ولهی از در

چ ونهه مهردن غافه شهدی ولهی چ ونهه مهردن را از شههید نهوا صهفوی خهاد گهرفتم از اللهه

يائی که از خون سرخشان میروخد و حرک می ک م چونکه خاد گرفتم چ ونه بمیرم .
حضرت علی (ع) می فرماخد :
الموت فی حیاتکم مقهورخن و الحیات فی موتکم قايرخن
پدرم مرا ب خش از اخ که از تو اجازه ن رفتم تو ن ودی و آنها رفت د و اآلن نوب ما يس که بروخم به میدان کارزار و جهاد با کفار تا انشاءاهلل پیروز شوخم .
وعداهلل الح نصرمن اهلل و فت قرخ
پدرم و از تو مادرم خیلی قدردانی می ک م نمی دانم با چه نوشته ای از شما تشکر ک م کهه تها اخ جها مهن را رسهانیده اخهد ،ولهی يمهین نوخهد را بهه شهما مهی ديهم کهه بهه
امید خدا مردی صهال و خهدمت زار بهه اسهشم و مسهلمین شهوم و االن مهی خهوايم اث هات که م و اخمهانم را از مرحلهه حهر بهه عمه رسهانم و بهه دسهتور اهلل کهه مهی
فرماخد :
" خا اخها البخن آم وا لم تقولون مهاال تفعلهون "8بدرسهتیکه باخهد عمه کهرد  .پهدرم  ،مهادرم اگهر سهعادت داشهته باشهم وکشهته شهدم در راه اهلل بهه اخهن چ دوصهی مهن
حتما" عم ک ید :
 -8بعد از من ن وئید " ناکام" و برای من گرخهه نک یهد و ل ها
شما خوشحا باشید که خ

سهیاه ناوشهید چونکهه روح مهن م تظهر شهادمانی شماسه نهه گرخهه و زاری  ،روح مهن م تظهر اسه کهه

پسری را در راه اسشم و قرآن و خمی ی عزخز داده اخد .چونکه من عاش شهادت يستم .

 -1پدرم اگر من دراخهن مهدت کهوچکترخن نهاراحتی را بهرای شهما آوردم مهرا ب خشهید و بهه بهرادرانم و خهوايرانم توصهیه مهی که م کهه حتمها" قهرآن و نمهاز را فرامهو
نک د که خداوند شما را خاری ک د .

 -3پدرم من جزء يی گرويی نیسهتم بهه جهز حهز اهلل يمهان رايهی کهه نهوا صهفوی رفه و االن فهدائیان اسهشم ( وفهاداران شههید نهوا صهفوی ) ادامهه ا

مهی

دي د من جزء اخن دسته يستم و شعارم اخن اس :
ال اهلل اال اهلل

علی ولی اهلل

محمد رسو اهلل

 -3به تمام دوستانم سشم می رسانم .
 -1پیام من يمین اس :
اهلل فرمانده ام

ب ده خداخم

قرآن خاورم

محمد ( ) پیام رم

علی (ع) امامم حسین (ع) ال وخم خمی ی ري رم
م تظری سرورم 8اخمان اسلحه ام
پ

اخران ور م
جهاد روشم

شهادت افتخارم

ای مزدوران مثلث شوم ذل و خواری کفر -شر  -نفا بج

(خا اخها البخن آم و ان ت صر اهلل خ صرکم و خث

تا بج م .

اقدامکم )

به تارخ  7ذی حجه 8366-
به تارخ  11مهرماه 8311
باسمه تعالی
قسم نامه
بار الها  ،به ح تمام ان یائه از آدم گرفتهه تها محمهد آخهرخن پیهام رت محمهد رسهو اهلل  ،بهه دختهر
مقد

 .آن معجزه ای که باالتر از ير معجزه و به حسهی

و حسه

زيهرا  ،بهه علهی آن ابهر مهرد تهارخ بشهر و بهه قهرآن آن کتها

و آن قهرمهان زنهان زخ ه و بهه حه تمهام ائمهه معصهومین و تمهام مهردان خهدا از علهی گرفتهه تها

امام مهدی(عج) و جانشین بر حقهش ناخه االمهام خمی هی و بهه تمهام شههیدان راه حقه از ابهوذر و بهش و ابوالفضه و حهر گرفتهه تها غفهاری و نوابهها و واحهدی يها و
سعیدی يا و مطههری و عراقیهها  ،مفهت يها و بخهاری و يرنهدی و امهامی و بهه تمهام پاسهداران شههید شهده در راه اسهشم و قهرآن سهوگ د و بهه حه امیهد مستضهعفین
امام زمان مهدی موعود سوگ د که اوال" امهام مها را  ،قله مسهلمانان را از گزنهد تمهام دشهم ان محفهوظ بهدار و بهه او رهو عمهر و سهشم ع اخه فرمها و بعهدا" ......و
آخرا" من  ،اخن ب ده روسیه خهودت را در تمهام کاريهاخش موفه بهدار ،مخصوصها" در راه کسه علهم و دانهش کهه فرخضهه ای اسه الههی بتهوانم از اخهن راه خهدمتی
به اسشم ک م موفقم بدار .الهی خداخا از تمام گ ايانم ب بر که ب ده ذلی و خوار تو يستم  .باشد که ب ده ای مخلص درگه شوم  -به خاری خدای توانا
 11رمضان الم ار  8366مطاب با  16مرداد 83 11
خادداش
ب ام قرآن آن معجزه ای که از رر اهلل به دسه رسهولی بهزر و امهین خله داد و معجهزه ای کهه يهر دقیقهه آن  ،يهر آخهه آن بعهد از  8366سها ي هوز معجهزه اسه
 .براستی چه معجزه ای از اخن باالتر قرآن  .بارالهی خداخا به من رايهی را نشهان بهده کهه اگهر نتوانسهتم ادامهه ا
که بتوانم به ع وان خ

ديهم رايهی دخ هر را بهه مهن نشهان بهده خهداخا رايهی

مسلمان در آن راه حرک محمد ( ) و ابرايیم را باوخم و انتهاخش حرک علی و حسین (ع) باشد .

خداخا من را به آن آرزوخی برسهان کهه دارم خع هی شههادت در راه خهدا کهه بهرای رضهای تهو باشهد  .آن آرزو را نزدخه

کهن تها بتهوانم قطهره ای از اخهن خهون سهرخ را در

گردا قطره خونهای شهدا برخزد و مخلهو گهردد و ان ههی سهیلی گهردد و کهاخ خزخهد سهفتان را بهر انهدازد و درخه پهر نهها اسهشم را کهه بها خهون شههید انهی چهون
حسین (ع) آبیاری شده دوباره آبیارخش ک یم  ،امید مهن ،آرزوی مهن فقهط شههادت اسه و جههاد بها دشهم ان توسه بهه امیهد خهدا اگهر سهعادت داشهته باشهم شههادت را
برای خودم افتخار و زندگی نوخ ی برای خود می بی م .
سید محسن موسوی
بسم اهلل القاسم الج ارخن

تارخ  87شهرخور 8311

شهادت نامه
آموزگار بزر شهادت اک ون برخاسته اس  ،تا بهه يمهه آنهها کهه جههاد را ت هها در توانسهتن میفهم هد و بهه يمهه آنهها کهه پیهروزی بهر خصهم را ت هها در غل هه  ،بیهاموزد
که شهادت نهه خه

بهاختن کهه خه

انتخها اسه  ،انتخهابی کهه در آن مجايهد  ،بها قربهانی شهدن خهوخش در آسهتانه مع هد آزادی و در آ عشه پیهروز مهی شهود و

حسین و ارث آدم  ،که به ب ی آدم زخستن داد  ،وارث پیام ران بزر کهه بهه انسهان چ ونهه باخهد زخسه را آموخت هد  ،اک هون آمهده اسه تها در اخهن روزگهار بهه فرزنهدان
آدم چ ونه باخد مرد را بیاموزد ؟ حسین آموخ کهه مهر سهیاه سرنوشه شهوم مهردم زبهونی اسه کهه بهه يهر ن هی تهن مهی دي هد تها زنهده بمان هد چهه کسهانی کهه
گستاخی آنرا ندارند که شهادت را انتخا ک د  ،مر آنان را انتخا خوايد کرد .
شهادت دعوتی اس به يمه عصريا و به يمه نسلها که اگر می تهوانی بمیهران  ،واگهر نمهی تهوانی بمیههههر  .و ای حسهین تهو فقهط ت هها ن هودی مها يهم بهودخم ولهی مها
از تو در

آزادی و آزادگی را از تو و خانواده ات و خون را از حسین و پیام را از زخ ه آمهوختیم کهه بهر ضهد کهاخ شهاه جهشد برخاسهته اخهم و بها خهون خهود شههادت مهی

ديیم که خا مر خا حکوم اسشمی بر ري ری امام خمی ی  .آنها که رفت د کاری حسی ی کردند و آنها که ماندند باخد کاری زخ ی ک د وگرنه خزخدی يست د .
"و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیا" ع د ربهم خرزقون "
ما دارخد که شهداء راه دخن مرده اند آنها زندگان جاوخدند و نزد خدا روزی می خورند .
واهلل ال خهتدی القوم الظالمین
خدا يرگز ستمکاران را خاری نمی ک د
نام مهن  ،سهید محمهد محسهن موسهوی  -فرزنهد حها سهید احمهد موسهوی  -متولهد سها  8338محه  -نهی رخهز  -بخهش آبهاده رشه
8317
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خاررات:
ندارد
سید محمد محسن موسوی.jpg
1873363686

والسشم

 -تهارخ  -پ جشه ه  7دی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید خسرو حق شناس
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/5/11 :

نام مدرسه :وقار
زندگی نامه:
شهید خسهرو حه شه ا

فرزنهد بهاقر درتهارخ 8338/1/16در روسهتای خواجهه جمهالی بخهش آبهاده رشه

ازتوابه شهرسهتان نیرخهز در خهانواده ای متهدخن  .کشهاورز

وزحمهتکش دخهده بهه جهههان گشهود.رايهی مدرسهه شههد ودوره تحصهیشت ابتهداخی را در دبسهتان وقههار خواجهه جمهالی گبرانهد .فاصههله مدرسهه راي مهاخی تها روسههتا اورا از
ادامه تحصی محروم کرد .به دلی عشقه زخاد به آموختن بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی بهه ادامهه تحصهی بهه صهورت متفرقهه نمهود توانسه مهدر سهوم راي مهاخی
راکس ک هد.بعهداز تهر تحصهی بسهان خهاوری دلسهوز در ک هار پهدر بهود واورا خهاری مهی کهرد .در میهان يمکشسهان ،يمسهاالن ويمرزمهان رفتهاری بسهیار شاخسهته
ونیکو داش .شادابی وشوخ ر عی اودخ ران رامجهبو واز يم شهی ی بهاوی لهبت مهی بردنهد .يمزمهان بها او گیهری ج ه

وانجهام عملیاتههای پهی در پهی جوانهان غیهور

اخران زمین ،علیه دشمن متجهاوز بعثهی ،دائهم اورابهه فکهر رفهتن بهه ج ههه مهی انهداخ  .جههاد واخثهار رزم هدگان اسهشم در عملیاتههای ثهامن اال ئمهه (ع)،ررخه القهد
،فت الم ین خسرورا به پیوستن به جم آنها تشوخ مهی کهرد .ازاخهن رو عهازم میهادخن ن هرد شهد ودر عملیهات رمضهان شهرک نمهود .په

از ن هردی دالورانهه در گرمهای

سههوزان تابسههتان خوزسههتان،با دشههمن تجاوزگر،بههه شههدت مجههروح گردخهد.اورا بههه تهههران اعههزام ودر بیمارسههتان شهههید مصههطفی خمی هی بسههتری نمودنههد.حههدود 16روز در
بیمارستان بستری بود.اما شدت جراحات وارده باعث شد تها در تهارخ 8368/1/16بهه فهیض شههادت نائه آخهد .پیکهر پهاکش در گلهزار شههدای خواجهه جمهالی بهه خها
سارده شد.شهادت او تاثیر ش رفی بهرروی ايهالی روسهتا گباشه بهه رهوری کهه په

از گبشه خه

يفتهه از شههادت وی گهروه زخهادی از مهردم رايهی ج ههه شهدند.

روحش شاد
وصی نامه:
بسم اهلل القاصم الج ارخن
به نام خداوند در يم کوب ده ستمکاران
ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا کانهم ب یان مرصو
خداوند دوس دارد کسانی راکه در راه خدا جهاد می ک د وبا دشمن مقابله می ک د .چون سدی آي ین واستوار در ص واحد.

درود وسشم برامام ام

خمی ی ک یر ومردم شهید پهرور اخهران.مهن خسهرو حه شه ا

باقر.من دوران ابتداخی را در آنجا گبراندم وبراثر ن ودن امکانهات نتوانسهتم بهه در
دادن سفار

متولهد 8338بهه شهماره ش اسه امه ،1صهادره از روسهتای خواجهه جمهالی ،نهام پهدر

خهود ادامهه بهديم .بعهد از آن کهه انقهش اسهشمی بهه پیهروزی رسهید،با سهرلوحه قهرار

پیام ر ( )که فرموده<:از گهواره تهاگور دانهش بجهوی >وامهر امهام (ره)کهه فرمهود<:باخهد يمهه سهواد بیاموزنهد>،تحصهیشتم رابهه صهورت متفرقهه خوانهدم

وامتحان دادم تارسیدم به سوم راي ماخی .سا

آمدم بهه ج ههه يهای ن هرد حه علیهه بار ،تها خمی هی عزخهز را خهاری ک م،تها اسهشم وقهرآن پها برجها بمانهد .اخهن نوشهته

ودس خط را از خود به جا می گبارم تا در موق ن هودن وشههید شهدنم بهرای خهانواده ام فرسهتاده شهود.پهدر ومهادر عزخهزم وبهرادران وخهوايران نهور چشهم من،پهدر ومهادر
مهربانم،من در يمه عمر يی که

رابهه انهدازه شهما دوسه نداشهتم ونهدارم.پهدر ومهادر خهو ومهربهانم ،مهن در جهوانی جهاله يها کهرده ام وشهما راغصهه داده ام،بها

اخ که شما را از يمهه چیزيها خهی کهه در دنیها وجهود دارد بیشهتر دوسه مهی دارم ،ولهی خهود راموظه میهدانم کهه بهرای دخه م ورايهم وررخقهی کهه خهاد گهرفتم ودر آن
کوشش کردم وبه آن اعتقاد واخمان دارم ،جان ،خهود رافهدا که م.پهدر ومهادر جهان يهی رايهی بهتهر وسهعادتم دتر وبها ارز
جان بی ارز

مها در راه پهر ازر

تهر از اسهشم نیسه وچهه شهیرخن اسه دادن

وبها عظمه اسهشم وشه اختی کهه از اسهشم در اخهن مهدت کوتهاه داشهتم ،بهاالتر از تمهام شه اخ مهن از زنهدگی درتمهام عمهرم بهود.

بیائید راه اسشم که راه ح وراه اهلل می باشد راانتخا ک یهد.مهادر جهان،می گوخ هد بهشه زخهر پهای مهادران اسه ،ولهی مهن خهود ،بهشه رادر قله تودخهدم وعطوفه
ومهربانی تو ير لحظه در شهريای غرب مرا به گرخه وامیهدارد ويهر چهه در شههريای غربه مهی گهردم ويرچهه خهود رابهامر نزدخکتهر مهی بی م،شهدت عشقهه ام رابهه
شما بیشتر احسا

می ک م،ولی يدفی که دارم مهمتر از اخهن عشقهه ياسه .مهادر جهان وپهدر جهان اگهر خطهاخی از مهن سهرزده وشهما را ناراحه کهرده ام واز مهن بهدی

دخهده اخد،امیهد وارم کههه مهرا ب خشهید.پهدر جان،مهادر جههان،برادرانم وخهوايرانم،از اخ کههه مهن اخهن راه راانتخها کهرده ام بهی نهاخه خوشههحالم،زخرا کهه راه اهلل وان یهاءمی
باشد.خیلی خوشحالم که بهرای انقهش اسهشمی ومملکهتم وپاسهداری از خهون شهداءپاسهداری مهی ديهم.تها زمهانی کهه زنهده ام اجهازه نخهوايم داد خه

وجه از خها

ور مان بهه دسه بی ان هان بیفتهد.بهه بهر ادران وخهوايرانی کهه از يمهه دوسهتان مهن بهامن دوسه ترومهربهانتر يسهت د (مهی گهوخم)يهی رايهی بهتهر وسهعادتم دتروبا
ارز

تراز اسشم عزخزوقهرآن کهرخم وري هری امهام خمی هی نیسه وچهه شهیرخن اسه دادن جهان بهی ارز

مها در راه پهر ارز

سعی ک ید رايهی را انتخها ک یدکهه حسهین (ع)وزخ ه وفارمهه ( )انتخها کردنهد.بهه گفتهه يهای امهام گهو

وبها عظمه اسهشم.بهرادران وخهوايران

ديیهد وامهام رادعها ک یهد واورات هها ن بارخهد.بهه دن ها

رايهههای خههدا روزه،نماز،زکههات،خم ،وعلم در اسههشم بروخهد وبههه کشسهههای اخهدئولوژی اسههشمی راه پیداک یهد ويمههدخ ر را دوسه بدارخهد وبهها يههم مهربههان باشهید وغههم
يمدخ ررا بخورخد ودر خوشیها وناخوشیها با يم باشید.مادرم يروق به خاد من افتادخد شکر خدارابجا بیاور که (موي )مادر شهید بودن را به توداده.
خواسته من از خانواده ام :
امید وارم که مرا ب خشید وبرای من رله آمهرز
لا

مشکی ناوشید ول ا

ک یهد.تقاضهای مهن از خهانواده ام اخهن اسه کهه يیچکهدام از افهراد خهانواده بعهد از شههید شهدن مهن بهه يهی وجهه

تازه ای که دارخد باوشید.اخن خوايش من از شماس  .چون من ي وز باشما يستم،با مردم وبا دخ م يستم،حجا رارعاخ نماخید.

من رادر مسجد امام زمان (عهج)ب بارخهد،نمازم را آنجها بخوانیهد واگهر سهالم يسهتم ،از لحهاظ جسهم،ب بارخد مراب ی هد واگهر نیسهتم ن بارخهد مهن راب ی هد،مراپهلوی شههید
سید احمد موسوی بخا بساارخد
گرچه دشمن تش ه بخون گلوی ماس

کشته شدن در راه ح آرزوی ماس

خداخا به مادرم بفهمان فقط فرزند اوشهید نشده.خداخا!به پدر ومادرم ص ر ع اخ کن،توأم باآگايی.
بیامادر بخوا امش به چشم پر گ اه من

اگر يرگز نمی سازم تورا از خوا خو

مرا آيسته خاکم کن توای ت ها پ اه من

بیدار

برو آيسته خوا امش

شهیدان زنده اند،مر برب ی صدر
شهید قل تارخ اس
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی ران هدار
والسشم،خسرو ح ش ا

خاررات:
ندارد
خسرو ح ش ا .jpg
1876376711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید عبدالرحمن قدرتی
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :هجرت
زندگی نامه:
شهید ع دالرحمان قدرتی فرزند آقامیرزا در سها  8331در شههر آبهاده رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه حههان گشهود  .په

از رهی مراحه رفولیه

جه ه کس ه علههم و دانههش وارد دبسههتان يجههرت آبههاده گردخههد و بهها موفقی ه دوران تحصههیشت ابتههداخی را گبارنههد و بههه عل ه مشههکشت خههانوادگی از ادامههه تحصههی
محروم ماند و مشغو خاری رساندن به پدر خود در امهور کشهاورزی و دامهداری گردخهد  .شههید قهدرتی دارای وخژگیههای بهارز اخشقهی بهود ازجملهه اخ کهه بهه پهدر و مهادر
خههود خیلههی احتههرام مههی گباشه و از يمههان روزيههای او مههرد زنههدگی بههود  .از يمههان اوان کههودکی بهها پههدر و مههادر خههود بههه نمههاز مههی اخسههتاد و در مراسههم عزادارخههها
مخصوصا" عزای ساالر شهیدان حضهرت ابها ع هداهلل الحسهین (ع) فعاالنهه شهرک مهی کهرد  .ق ه از انقهش مخصوصها" از سها  8316کهه او انقهش اسهشمی بهود
بطور مسهتمر و فعها در رايایمائیهها شهرک مهی جسه و از ارادتم هدان خها
نظام مقهد

حضهرت امهام خمی هی (ره) گردخهد بعهد از انقهش نیهز بع هوان خکهی از مهدافعین خها

جمههوری اسهشمی درآمهد و بیشهتر اوقهات فراغه خهود را در سهااه و بسهیج آبهاده سهاری مهی نمهود و چ هدخن بهار در ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره

شرک نمهود  .وی در عملیهات فهت الم هین در ج ههه شهو

فعاالنهه شهرک نمهود و در تهارخ  8368/8/1دعهوت حه را ل یه

گفتهه و بدرجهه عظمهای شههادت نائه

گردخد و در تارخ  8368/8/83ری مراسم با شکويی پیکر مطهر آن شهید بزرگوار تشیی و در رضوان شهدای زادگاه خوخش آباده به خا سارده شد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
ع دالرحمن قدرتی.jpg
13111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید عبدالرحمن قدرتی
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :هجرت
زندگی نامه:
شهید ع دالرحمان قدرتی فرزند آقامیرزا در سها  8331در شههر آبهاده رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه حههان گشهود  .په

از رهی مراحه رفولیه

جه ه کس ه علههم و دانههش وارد دبسههتان يجههرت آبههاده گردخههد و بهها موفقی ه دوران تحصههیشت ابتههداخی را گبارنههد و بههه عل ه مشههکشت خههانوادگی از ادامههه تحصههی
محروم ماند و مشغو خاری رساندن به پدر خود در امهور کشهاورزی و دامهداری گردخهد  .شههید قهدرتی دارای وخژگیههای بهارز اخشقهی بهود ازجملهه اخ کهه بهه پهدر و مهادر
خههود خیلههی احتههرام مههی گباشه و از يمههان روزيههای او مههرد زنههدگی بههود  .از يمههان اوان کههودکی بهها پههدر و مههادر خههود بههه نمههاز مههی اخسههتاد و در مراسههم عزادارخههها
مخصوصا" عزای ساالر شهیدان حضهرت ابها ع هداهلل الحسهین (ع) فعاالنهه شهرک مهی کهرد  .ق ه از انقهش مخصوصها" از سها  8316کهه او انقهش اسهشمی بهود
بطور مسهتمر و فعها در رايایمائیهها شهرک مهی جسه و از ارادتم هدان خها
نظام مقهد

حضهرت امهام خمی هی (ره) گردخهد بعهد از انقهش نیهز بع هوان خکهی از مهدافعین خها

جمههوری اسهشمی درآمهد و بیشهتر اوقهات فراغه خهود را در سهااه و بسهیج آبهاده سهاری مهی نمهود و چ هدخن بهار در ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره

شرک نمهود  .وی در عملیهات فهت الم هین در ج ههه شهو

فعاالنهه شهرک نمهود و در تهارخ  8368/8/1دعهوت حه را ل یه

گفتهه و بدرجهه عظمهای شههادت نائه

گردخد و در تارخ  8368/8/83ری مراسم با شکويی پیکر مطهر آن شهید بزرگوار تشیی و در رضوان شهدای زادگاه خوخش آباده به خا سارده شد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
ع دالرحمن قدرتی.jpg
13111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید بهرام ایازی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت35/11/18 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
شهههید بهههرام اخههازی فرزنههد بهمههن در تههارخ  8337/1/8در روسههتای خواجههه جمههالی  ،بخههش آبههاده رشه

از توابه شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای مههبي ی و دسه

پرورده مادری مهربان و پدری کشاورز و زحمتکش دخده بهه جههان گشهود  .او کهه عشقهه زخهادی بهه پهدر و مهادر داشه و بسهیار مهربهان بهود دوران کهودکی را در جمه
اعضای خانواده و در روستای خود پش سر گباش تا زمهانی کهه کهود يفه سهاله ای شهد و پها بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه  .دوران ابتهداخی را بها موفقیه در

دبستان و قار در يمان روستا به پاخان رسهانید و وارد مدرسهه راي مهاخی دکتهر حسهین فهارمی در يمهان روسهتا شهد  .بهرای گبرانهدن دوره متوسهطه رايهی روسهتای علهی
آباد کمین شد و ي رستان کشاورزی را جهه ادامهه تحصهی انتخها نمهود  .در اخهن ي هام ج هی ناخواسهته از رهر بعثیهان عهرا شهروع شهد و وی کهه دانهش آمهوز
سا دوم ي رستان کشاورزی بود به عله عشه و عشقهه بهه انقهش و امهام و کشهور

در حهالی کهه  81سها بهیش نداشه ج جهو و رزم هده جمعهی گهردان کمیه

شد و رايی جیهه يای ح علیه بار گردخد و ير چ د بار که برای دخهدن اعضهاء خهانواده خهود بهه روسهتا بهاز مهی گشه بها نارضهاختی اعضهاء خهانواده روبهرو مهی شهد .
او که رزم ده ای انقشبی و پیرو خط ري هر و پاسهدار و ن ه هانی بهرای اخهران زمهین بهود و دفهاع از کشهور

را بهتهر و مقهد

تهر مهی دانسه ناچهار دسه رد بهه سهی ه

تمام نارضاختی يهای خهانواده زد و بها سهخ ان دل هرم ک هده ای پهدر را راضهی و دوبهاره عهازم ج ههه ی حه علیهه باره گردخهد  .شههید  1مرت هه بهه ج ههه رفه و در
آخرخن نامه خود  ،خ

روز ق

از شهادت برای پدر چ ین می نوخسد:

ناله رايرچ دمی خوايم که خاموشش ک م

سی ه می گوخد که من ت

آمدم فرخاد کن

و از پههدر حههش بههودی مههی رل ههد ودفههاع از اسههشم و حراس ه از انقههش را خکههی از وظههاخ خههود مههی شههمارد و سهها
 8361/1/13در ساع  81ش ي ام شلی

در م طقههه فکههه در ج هههه ح ههو در تههارخ

ار.پی.جی بهه سهوی او تیرانهدازی مهی شهود و در يمهان حهالی کهه مهی خواسهت د زخهر پیهراين را از تهن او بیهرون بیاورنهد و

به پاخش ب دند به درجه رفی شهادت نائ می گردد  .پیکر پا و مطهر او در گلزار شهدای روستای خواجه جمالی به خا سارده گردخد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
و من رل ی وجدنی و من وجدنی عرف ی و مهن عرف هی اح هی و مهن اح هی عشهق ی و مهن عشهق ی مهن عشهقته قتلتهه و مهن قتلتهه فعلهی دختهه و مهن علهی دختهه مها
نادخته
( حدخث قدسی )
ير ک

مرا رل ک د خوايد خاف و ير ک

شد و ير ک
دخه ا
پ

مهرا خابهد خوايهد شه اخ و يهر که

که عاشقم شد عاشقش می شوم و ير ک

برگردنم باشددخه ا

کهه مهرا ش اسهد دوسهتدارم خوايهد شهد و يهر که

کهه عاشهقش شهدم او را خهوايم کشه و يهر که

دوسهتدارم شهد عاشهقم خوايهد

را بکشهم دخهه او بهر گهردنم خوايهد بهود و يهر که

کهه

را خوايم پرداخ .

از ستاخش خداوند س حان و درود بهر رسهو اکهرم و ائمهه ارههار و بهاالخص حضهرت مههدی (عهج) و نائه بهر حقهش امهام خمی هی و مله شههید پهرور اخهران و بها

سشم بر پدر و مادر و خوايرانم و برادرانم و آش اخانم .
نمهوده ام در راه اهلل و بهرای پاسهداری و حراسه از انقهش اسهشمی کهه خونههای يهزاران شههید

من بهرام اخازی فرزند بهمن بهر اسها

رسهال و مسهوولیتی کهه حه

و مجروح اس به ج هه آمدم و به ج

علیه ضهد خهدا پرداختهه ام  .مهن گهام نههادن در اخهن مسهیر خهداخی را خه

فرخضهه مهی دانهم و در اخهن فرخضهه مهی دانهم و در

اخن راه اگر دشمن را شکس ديیم پیروزخم و اگر يم کشته شهوخم پیهروزخم  .بهه يهر حها اخهن جهای شهکر پروردگهار اسه بهرای مهن و شهما کهه در اخهن راه بهه درجهه
شهادت برسیم به جاخی می روخم کهه ملکهوتش نام هد کهه بهشهتش نام هد  .مهن زنهدگی ذله بهار را يهی وقه ق هو نخهوايم کهرد مهر سهرخ ( شههادت ) را بهه آن
ترجی می ديم و يمانطور که قل م آگاه اس به آرزوی خودم خوايم رسهید کهه يمانها شههادت باشهد  .يیههات کهه يیجهده سها از زنهدگی مهن مهی گهبرد و ي هوز انهدر
خم خ

کوچهه ام زخهرا کهه از نعمتههاخی کهه پروردگهار بهه مهن داده اسه سااسه زاری نکهرده ام و شهرم ده ام پهیش از يمهه کهه از نعمتههای بهزر خدوانهد ناسااسهی

کرده ام که امام  ،ري هر و مرجه تقلیهد مها روح خهدا خمی هی به شهکن مهی باشهد توفیه نیهافتم آنطهور کهه باخهد در گفتهار
بش اسمش  .افسو

و صد افسو

تفکهر که م و توفیه نیهافتم کهه بیشهتر

که با او يهم عصهر بهوده ام ولهی از والخهتش بههره نجسهتم و بهه فهرامی ش نی دخشهیدم انشهاء اهلل خداونهد مهرا سهعید زنهده ن ههدارد و

شهید بمیراند و چ د کلمه با خانواده و دوستان و آش اخانم .
پدرم درود خدا بر تو باد که با امضاء نمودن رضاخت امه من در حقیقه شههادت امه مهرا امضهاء کهردی  .مهادر عزخهزم مثه کهوه بها
اخی از نام و خاد خدا غاف م ا

و در راه خدا ودخن بکو

و جهوا کهوه اسهتقام اسه لحظهه

کهه يهر چهه بکوشهی کهم اسه  .قامته را بل هد گیهر و نهدای اهلل اک هر خمی هی ري هر سهرده و فرخهاد شههیدان

راه خدا را به مردم برسان که يمانا فرمهان مها پیهروی از اسهشم و قهرآن اسه و اگهر شههید شهدم جسهد مهن را در مسهجد ولهی عصهر (عهج) ب بارخهد تها پهدر و مهادرم و
اقوام روی من را ب ی د ولی پدر و مادرم امکان دارد اتفاقی بیفتد کهه جسهد مهن بدسه شهما نرسهد امها از شهما خهوايش مهی که م صه ر را پیشهه خهود قهرار ديیهد و خهاد
شهیدان کربش را زنده ن هدارخد و ير وق که دلتان گرف بهه گلهزار شههدا بروخهد تها آن شهیريای شههید را ب رخهد و شهما مهادرم اجهر مهرا از بهین ن رخهد فکهر ک یهد کهه
ش عروسی من اس يمانطور خوشحا باشید و با گرخه خهود دشهمن را شهاد نک یهد  ،پهدرم مهرا به خش کهه بهرای شهما کهاری نکهردم و اگهر ق هری بهراخم موجهود بهود
اخن شعر را روی ق رم ب وخسید :
ير ک

فرزند و عیا و خانمان را چه ک د

که تو را ش اخ جان را چه ک د

دخوانه تو ير دو جهان را چه ک د

دخوانه ک ی ير دو جهانش بخشی

اخن مکت اسشم اس که باخون حفظ می شود يمچون درختی که باآ زنده می شود
و چ د کلمه با شما برادران و خوايران :
برادران شخصی خوخش را بازخابید و بهه خهود برگردخهد  .خهوا را بهه خهوا بسهاارخد و چشهمهاختان را ب شهائید و بها بیهداری بهه بوتهه فري ه
فري

وارداتی بدرائید و آدا اسشمی را احیها ک یهد  ،نهوامی

آ بديیهد و از پوسهتین

بهه نسهیان کشهانده را بخهارر بیاورخهد و سه ن را دوبهاره بهه پها دارخهد و بهبر را بیافشهانید و خشصهه غهرور

خود را خرد ک ید و اسلحه زمین افتاده شهیدان را بردارخد و به پیش که مستضعفان جهان در انتظار شماخ د
ای برادران بج ید با نف

خوخش تا در جهاد اصغر موف باشید .

و تو ای خوايرم حجا  ،حجا  ،حجا را رعاخ کن که چون شههدا بخهارر خهدا رفتهه انهد و خهدا يهم مهی گوخهد حجها باخهد رعاخه شهود  .خهوايرم تهو مهی تهوانی
زخ

گونه باشی تو مهی تهوانی فارمهه وار زنهدگی ک هی و خشصهه مهی تهوانی سهمیه و نهرج

گونهه باشهی و خشصهه بهرادران مهن  ،عارفانهه پهیش رفهتم و اخهن راه را

پبخرفتم و با بصیرت خوخش در اخهن راه رفهتم و اگهر از اخهن ب هده حقیهر اشهت ايی رسهیده مهرا ب خشهید و خشصهه در آن غهرو سهرخ نسهیمی کهه از ج ههه يها مهی آمهد

نجواک ان در گوشم زمزمه کهردم مهن از رودخانهه ای خهون از شهاخه يهای سهرخ گبشهته ام  .خهون زخ های شههیدان را کهه بهر زمهین نوشهته بودنهد يیههات مهن البلهه را
دخده ام و عطهر حاصه از آن را بوئیهده ام و بهر دخهدگان رفهشن بهی پهدر بوسهه زده ام و وضهوخی بها خهون گرفتهه ام و بهر پیکهر شههیدان بهی سهر و دسه نمهاز عشه
خوانده ام  ،به مسل عش مردان خدا رفتم  ،درپهاوه بهه آرام هاه فرزنهدان حسهین (ع) رفهتم و سهشحهای بهی صهاح آنهها را دخهده ام  ،ل هان خهوخش را بهر آنهها نههاده و
بوسه زدم  ،در میعادگاه عش انجا که چمران  31ساع مردانهه از اسهشم دفهاع مهی ک هد و آن زمهین خهونین آرام مهی گفه ای نسهیم سهشم را بهر مهادرانی برسهان کهه
فرزندان خوخش را در راه خدا داده اند  ،سشمم را به پدران در پشه ج ههه برسهان کهه بهه نهدای حسهین زمهان ل یه

گوخ هد و بهه ج ههه بشهتاب د و حهاال مهن حقیهر مهی

خوايم سشح خون گرفته چمرانها  ،ديقانیها را برگیرم و بهر دشهمن بتهازم و خهون کثیه او را برخهزم و عارفانهه ب هوخم کهه ای خهدای خهود حهافظ اخهن مهرز و بهوم بها
و ما ريساارخم با خمی ی تا شهادت  .و اخ

در اخهن دنیها نظهاره گهر انسهانهاخی يسهتیم کهه از تمهامی نعهم مهادی د ک هده انهد و بدخهدار خهدا شهتافته و دخهدار جانهان را

بهتر از ير چیز دانسته اند و با اخن عملشان درسهاخی به تمامی استعمارگران داده اند.
و خشصه خ

وصی به دو برادر کوچکم حج اهلل و روح اهلل :

به حج اهلل و روح اهلل ن وئید  ،ن وئید بهرام بهه سهفر رفتهه  ،ن وئیهد ا زسهفر بهاز خوايهد گشه و بهتهرخن و زخ هاترخن يدخهه يها را براختهان بهه ارمغهان خوايهد آورد  ،بهه
خههدا قسههم ب وئیههد بخههارر آزادی شههما  ،يههزاران تههرکش خماههاره را در ج ههو کشههور در سههی ه خههوخش جههای داد  ،ب وئیههد بههرای اسههتقش مههیهن خههون بهههرام بههر تمههام
مرزيای غر و ج و کشور بهر زمهین رخخه  ،ب وئیهد بهه خهارر اسهشم سهرمای غهر پايهای او را فرسهوده سهاخ و در ج هو در آفتها داغ دشه ع ها
عر رخزان آموز

دخهد و امها اگهر مهن در غهر خها ج هو شههید شهدم بهه بهرادرانم واقعیه را ب وئیهد  ،ب بارخهد قله کوچه

نفرت يمیشه ای از استعمار بهر د آنهها رخشهه بدوانهد کهه چهرا عکه
خی

بهرادر را بهزر کهرده انهد  ،چهرا مهادر

بهرادرت

حجه اهلل و روح اهلل شهکا بهردارد و

دخ هر نخوايهد خ دخهد  ،چهرا گونهه يهای مهادر يمیشهه

اس  ،چرا خواير شما را بیشهتر دوسه دارد و چهرا پهدر مح تهی بهیش از ق ه بهه آنهها دارد و چهرا بههرام دخ هر بهه خانهه بهاز نمهی گهردد بهه بهرادرانم واقعیه را

ب وئید مهی خهوايم بهرادرانم دشهمن را بش اسه د  .امارخالیسهم و اسهتعمار را بش اسه د و يهر روز خودشهان را امتحهان ک هد  .قهد و وزن خهود را انهدازه ب یرنهد و ش اسه امه
خود را ور بزن د و ير روز فانسخه بهرام را ب ی هد و يهر روز پهوتین بههرام را باوشه د و بها قمقمهه بههرام آ بخورنهد .ب بارخهد بهرادرانم بجهای تهوپ  ،نارنجه
ترانه سرود م ارزه بیاموزند و خشصه ب بارخد حج اهلل و روح اهلل ير دو با يم شهید شوند  .والسشم حقیر بهرام اخازی 8361/8/13 -

خاررات:
ندارد
13111336

و بجهای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید بهرام ایازی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
شهههید بهههرام اخههازی فرزنههد بهمههن در تههارخ  8337/1/8در روسههتای خواجههه جمههالی  ،بخههش آبههاده رشه

از توابه شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای مههبي ی و دسه

پرورده مادری مهربان و پدری کشاورز و زحمتکش دخده بهه جههان گشهود  .او کهه عشقهه زخهادی بهه پهدر و مهادر داشه و بسهیار مهربهان بهود دوران کهودکی را در جمه
اعضای خانواده و در روستای خود پش سر گباش تا زمهانی کهه کهود يفه سهاله ای شهد و پها بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه  .دوران ابتهداخی را بها موفقیه در

دبستان و قار در يمان روستا به پاخان رسهانید و وارد مدرسهه راي مهاخی دکتهر حسهین فهارمی در يمهان روسهتا شهد  .بهرای گبرانهدن دوره متوسهطه رايهی روسهتای علهی
آباد کمین شد و ي رستان کشاورزی را جهه ادامهه تحصهی انتخها نمهود  .در اخهن ي هام ج هی ناخواسهته از رهر بعثیهان عهرا شهروع شهد و وی کهه دانهش آمهوز
سا دوم ي رستان کشاورزی بود به عله عشه و عشقهه بهه انقهش و امهام و کشهور

در حهالی کهه  81سها بهیش نداشه ج جهو و رزم هده جمعهی گهردان کمیه

شد و رايی جیهه يای ح علیه بار گردخد و ير چ د بار که برای دخهدن اعضهاء خهانواده خهود بهه روسهتا بهاز مهی گشه بها نارضهاختی اعضهاء خهانواده روبهرو مهی شهد .
او که رزم ده ای انقشبی و پیرو خط ري هر و پاسهدار و ن ه هانی بهرای اخهران زمهین بهود و دفهاع از کشهور

را بهتهر و مقهد

تهر مهی دانسه ناچهار دسه رد بهه سهی ه

تمام نارضاختی يهای خهانواده زد و بها سهخ ان دل هرم ک هده ای پهدر را راضهی و دوبهاره عهازم ج ههه ی حه علیهه باره گردخهد  .شههید  1مرت هه بهه ج ههه رفه و در
آخرخن نامه خود  ،خ

روز ق

از شهادت برای پدر چ ین می نوخسد:

ناله رايرچ دمی خوايم که خاموشش ک م

سی ه می گوخد که من ت

آمدم فرخاد کن

و از پههدر حههش بههودی مههی رل ههد ودفههاع از اسههشم و حراس ه از انقههش را خکههی از وظههاخ خههود مههی شههمارد و سهها
 8361/1/13در ساع  81ش ي ام شلی

در م طقههه فکههه در ج هههه ح ههو در تههارخ

ار.پی.جی بهه سهوی او تیرانهدازی مهی شهود و در يمهان حهالی کهه مهی خواسهت د زخهر پیهراين را از تهن او بیهرون بیاورنهد و

به پاخش ب دند به درجه رفی شهادت نائ می گردد  .پیکر پا و مطهر او در گلزار شهدای روستای خواجه جمالی به خا سارده گردخد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
و من رل ی وجدنی و من وجدنی عرف ی و مهن عرف هی اح هی و مهن اح هی عشهق ی و مهن عشهق ی مهن عشهقته قتلتهه و مهن قتلتهه فعلهی دختهه و مهن علهی دختهه مها
نادخته
( حدخث قدسی )
ير ک

مرا رل ک د خوايد خاف و ير ک

شد و ير ک
دخه ا
پ

مهرا خابهد خوايهد شه اخ و يهر که

که عاشقم شد عاشقش می شوم و ير ک

برگردنم باشددخه ا

کهه مهرا ش اسهد دوسهتدارم خوايهد شهد و يهر که

کهه عاشهقش شهدم او را خهوايم کشه و يهر که

دوسهتدارم شهد عاشهقم خوايهد

را بکشهم دخهه او بهر گهردنم خوايهد بهود و يهر که

کهه

را خوايم پرداخ .

از ستاخش خداوند س حان و درود بهر رسهو اکهرم و ائمهه ارههار و بهاالخص حضهرت مههدی (عهج) و نائه بهر حقهش امهام خمی هی و مله شههید پهرور اخهران و بها

سشم بر پدر و مادر و خوايرانم و برادرانم و آش اخانم .
نمهوده ام در راه اهلل و بهرای پاسهداری و حراسه از انقهش اسهشمی کهه خونههای يهزاران شههید

من بهرام اخازی فرزند بهمن بهر اسها

رسهال و مسهوولیتی کهه حه

و مجروح اس به ج هه آمدم و به ج

علیه ضهد خهدا پرداختهه ام  .مهن گهام نههادن در اخهن مسهیر خهداخی را خه

فرخضهه مهی دانهم و در اخهن فرخضهه مهی دانهم و در

اخن راه اگر دشمن را شکس ديیم پیروزخم و اگر يم کشته شهوخم پیهروزخم  .بهه يهر حها اخهن جهای شهکر پروردگهار اسه بهرای مهن و شهما کهه در اخهن راه بهه درجهه
شهادت برسیم به جاخی می روخم کهه ملکهوتش نام هد کهه بهشهتش نام هد  .مهن زنهدگی ذله بهار را يهی وقه ق هو نخهوايم کهرد مهر سهرخ ( شههادت ) را بهه آن
ترجی می ديم و يمانطور که قل م آگاه اس به آرزوی خودم خوايم رسهید کهه يمانها شههادت باشهد  .يیههات کهه يیجهده سها از زنهدگی مهن مهی گهبرد و ي هوز انهدر
خم خ

کوچهه ام زخهرا کهه از نعمتههاخی کهه پروردگهار بهه مهن داده اسه سااسه زاری نکهرده ام و شهرم ده ام پهیش از يمهه کهه از نعمتههای بهزر خدوانهد ناسااسهی

کرده ام که امام  ،ري هر و مرجه تقلیهد مها روح خهدا خمی هی به شهکن مهی باشهد توفیه نیهافتم آنطهور کهه باخهد در گفتهار
بش اسمش  .افسو

و صد افسو

تفکهر که م و توفیه نیهافتم کهه بیشهتر

که با او يهم عصهر بهوده ام ولهی از والخهتش بههره نجسهتم و بهه فهرامی ش نی دخشهیدم انشهاء اهلل خداونهد مهرا سهعید زنهده ن ههدارد و

شهید بمیراند و چ د کلمه با خانواده و دوستان و آش اخانم .
پدرم درود خدا بر تو باد که با امضاء نمودن رضاخت امه من در حقیقه شههادت امه مهرا امضهاء کهردی  .مهادر عزخهزم مثه کهوه بها
اخی از نام و خاد خدا غاف م ا

و در راه خدا ودخن بکو

و جهوا کهوه اسهتقام اسه لحظهه

کهه يهر چهه بکوشهی کهم اسه  .قامته را بل هد گیهر و نهدای اهلل اک هر خمی هی ري هر سهرده و فرخهاد شههیدان

راه خدا را به مردم برسان که يمانا فرمهان مها پیهروی از اسهشم و قهرآن اسه و اگهر شههید شهدم جسهد مهن را در مسهجد ولهی عصهر (عهج) ب بارخهد تها پهدر و مهادرم و
اقوام روی من را ب ی د ولی پدر و مادرم امکان دارد اتفاقی بیفتد کهه جسهد مهن بدسه شهما نرسهد امها از شهما خهوايش مهی که م صه ر را پیشهه خهود قهرار ديیهد و خهاد
شهیدان کربش را زنده ن هدارخد و ير وق که دلتان گرف بهه گلهزار شههدا بروخهد تها آن شهیريای شههید را ب رخهد و شهما مهادرم اجهر مهرا از بهین ن رخهد فکهر ک یهد کهه
ش عروسی من اس يمانطور خوشحا باشید و با گرخه خهود دشهمن را شهاد نک یهد  ،پهدرم مهرا به خش کهه بهرای شهما کهاری نکهردم و اگهر ق هری بهراخم موجهود بهود
اخن شعر را روی ق رم ب وخسید :
ير ک

فرزند و عیا و خانمان را چه ک د

که تو را ش اخ جان را چه ک د

دخوانه تو ير دو جهان را چه ک د

دخوانه ک ی ير دو جهانش بخشی

اخن مکت اسشم اس که باخون حفظ می شود يمچون درختی که باآ زنده می شود
و چ د کلمه با شما برادران و خوايران :
برادران شخصی خوخش را بازخابید و بهه خهود برگردخهد  .خهوا را بهه خهوا بسهاارخد و چشهمهاختان را ب شهائید و بها بیهداری بهه بوتهه فري ه
فري

وارداتی بدرائید و آدا اسشمی را احیها ک یهد  ،نهوامی

آ بديیهد و از پوسهتین

بهه نسهیان کشهانده را بخهارر بیاورخهد و سه ن را دوبهاره بهه پها دارخهد و بهبر را بیافشهانید و خشصهه غهرور

خود را خرد ک ید و اسلحه زمین افتاده شهیدان را بردارخد و به پیش که مستضعفان جهان در انتظار شماخ د
ای برادران بج ید با نف

خوخش تا در جهاد اصغر موف باشید .

و تو ای خوايرم حجا  ،حجا  ،حجا را رعاخ کن که چون شههدا بخهارر خهدا رفتهه انهد و خهدا يهم مهی گوخهد حجها باخهد رعاخه شهود  .خهوايرم تهو مهی تهوانی
زخ

گونه باشی تو مهی تهوانی فارمهه وار زنهدگی ک هی و خشصهه مهی تهوانی سهمیه و نهرج

گونهه باشهی و خشصهه بهرادران مهن  ،عارفانهه پهیش رفهتم و اخهن راه را

پبخرفتم و با بصیرت خوخش در اخهن راه رفهتم و اگهر از اخهن ب هده حقیهر اشهت ايی رسهیده مهرا ب خشهید و خشصهه در آن غهرو سهرخ نسهیمی کهه از ج ههه يها مهی آمهد

نجواک ان در گوشم زمزمه کهردم مهن از رودخانهه ای خهون از شهاخه يهای سهرخ گبشهته ام  .خهون زخ های شههیدان را کهه بهر زمهین نوشهته بودنهد يیههات مهن البلهه را
دخده ام و عطهر حاصه از آن را بوئیهده ام و بهر دخهدگان رفهشن بهی پهدر بوسهه زده ام و وضهوخی بها خهون گرفتهه ام و بهر پیکهر شههیدان بهی سهر و دسه نمهاز عشه
خوانده ام  ،به مسل عش مردان خدا رفتم  ،درپهاوه بهه آرام هاه فرزنهدان حسهین (ع) رفهتم و سهشحهای بهی صهاح آنهها را دخهده ام  ،ل هان خهوخش را بهر آنهها نههاده و
بوسه زدم  ،در میعادگاه عش انجا که چمران  31ساع مردانهه از اسهشم دفهاع مهی ک هد و آن زمهین خهونین آرام مهی گفه ای نسهیم سهشم را بهر مهادرانی برسهان کهه
فرزندان خوخش را در راه خدا داده اند  ،سشمم را به پدران در پشه ج ههه برسهان کهه بهه نهدای حسهین زمهان ل یه

گوخ هد و بهه ج ههه بشهتاب د و حهاال مهن حقیهر مهی

خوايم سشح خون گرفته چمرانها  ،ديقانیها را برگیرم و بهر دشهمن بتهازم و خهون کثیه او را برخهزم و عارفانهه ب هوخم کهه ای خهدای خهود حهافظ اخهن مهرز و بهوم بها
و ما ريساارخم با خمی ی تا شهادت  .و اخ

در اخهن دنیها نظهاره گهر انسهانهاخی يسهتیم کهه از تمهامی نعهم مهادی د ک هده انهد و بدخهدار خهدا شهتافته و دخهدار جانهان را

بهتر از ير چیز دانسته اند و با اخن عملشان درسهاخی به تمامی استعمارگران داده اند.
و خشصه خ

وصی به دو برادر کوچکم حج اهلل و روح اهلل :

به حج اهلل و روح اهلل ن وئید  ،ن وئید بهرام بهه سهفر رفتهه  ،ن وئیهد ا زسهفر بهاز خوايهد گشه و بهتهرخن و زخ هاترخن يدخهه يها را براختهان بهه ارمغهان خوايهد آورد  ،بهه
خههدا قسههم ب وئیههد بخههارر آزادی شههما  ،يههزاران تههرکش خماههاره را در ج ههو کشههور در سههی ه خههوخش جههای داد  ،ب وئیههد بههرای اسههتقش مههیهن خههون بهههرام بههر تمههام
مرزيای غر و ج و کشور بهر زمهین رخخه  ،ب وئیهد بهه خهارر اسهشم سهرمای غهر پايهای او را فرسهوده سهاخ و در ج هو در آفتها داغ دشه ع ها
عر رخزان آموز

دخهد و امها اگهر مهن در غهر خها ج هو شههید شهدم بهه بهرادرانم واقعیه را ب وئیهد  ،ب بارخهد قله کوچه

نفرت يمیشه ای از استعمار بهر د آنهها رخشهه بدوانهد کهه چهرا عکه
خی

بهرادر را بهزر کهرده انهد  ،چهرا مهادر

بهرادرت

حجه اهلل و روح اهلل شهکا بهردارد و

دخ هر نخوايهد خ دخهد  ،چهرا گونهه يهای مهادر يمیشهه

اس  ،چرا خواير شما را بیشهتر دوسه دارد و چهرا پهدر مح تهی بهیش از ق ه بهه آنهها دارد و چهرا بههرام دخ هر بهه خانهه بهاز نمهی گهردد بهه بهرادرانم واقعیه را

ب وئید مهی خهوايم بهرادرانم دشهمن را بش اسه د  .امارخالیسهم و اسهتعمار را بش اسه د و يهر روز خودشهان را امتحهان ک هد  .قهد و وزن خهود را انهدازه ب یرنهد و ش اسه امه
خود را ور بزن د و ير روز فانسخه بهرام را ب ی هد و يهر روز پهوتین بههرام را باوشه د و بها قمقمهه بههرام آ بخورنهد .ب بارخهد بهرادرانم بجهای تهوپ  ،نارنجه
ترانه سرود م ارزه بیاموزند و خشصه ب بارخد حج اهلل و روح اهلل ير دو با يم شهید شوند  .والسشم حقیر بهرام اخازی 8361/8/13 -

خاررات:
ندارد
بهرام اخازی.jpg
13111336

و بجهای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید یعغوب امینی
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی ابوذر فسا
زندگی نامه:
شهید خعقو امی ی فرزنهد يی ه اهلل در سها  8336در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

ابتههداخی خههود را در مدرسههه ابتههداخی يجههرت و تحصههیشت راي مههاخی را در مدرسههه ابههن سههی ا گبرانههد و چههون از يههو

و اسههتعداد وافههری برخههوردار بههود  ،جه ه ادامههه

تحصی در ي رستان کشاورزی ابوذر فسا مشغو به تحصی شد  .مهوقعی کهه بهه ي رسهتان پها نههاد يمهه فکهر و ذکهر

رفهتن بهه ج ههه بهود  .وقتهی مهی خواسه بهه

ج هه برود به خانه امد و خداحافظی نمهود و رله بخشهش کهرد و وقتهی خهانواده گفت هد  :بهه ج ههه نهرو گفه  :شهما باخهد کهار دخ هری انجهام ديیهد و مهن کهه جهوان
يستم باخد به ج هه بروم  .وی از نظر اخشقی زبانزد يمه فامی بهود بهه بچهه يها احتهرام مهی گباشه بها بهرادران و خهوايران خهود خیلهی خهو بهود و در کاريها بها آنهها
مشورت می کرد  ،شههید امی هی چ هدخن مرحلهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد و سهرانجام در تهارخ  8361/81/1در عملیهات کهربشی  1بهه درجهه رفیه
شهادت نائ شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای آباده رش

به خا ساردند.

وصی نامه:
ان ا هلل اشتری من الموم ین انفسهم و اموالهم بان لهم الج ه
خداوند جان و ما اي اخمان را به بههای بهشه خرخهداری کهرده اسه  .بهه نهام خهداخی کهه در کلیهه کاريهای خیهر مهرا راي مهاخی کهرده و از اعمها و کاريهای زشه
مرا باز می دارد  .به نام خداخی که انسانها را با اخش و صفات نیه

و بهد بهه وجهود آورد  ،بهه نهام خهداخی کهه خیهر و شهر را بهه انسهان الههام کهرد  .ای خداونهد بهزر ،

قادر متعا سااس می گوخم  ،ای آفرخهدگار توانها از آنکهه سهعادتم دادی کهه در رايه قهدم بهردارم و بهرای جههاد و تهش

دسه خهازی که م يهزاران بهار سااسه مهی

گوخم  ،ای دانای بخش ده تو مرا از لجن زار رکود به ن هرد حه علیهه باره يهداخ کهردی  .تهو مهرا توفیه آن دادی کهه خوخشهتن خهوخش را در که م  ،پهی ب هرم کهه
برای چه مرا آفرخدی و آن اه سعادتم دادی تا از میان رايهای فراوان موجود در زندگیم شايراه اخثار حسین گونه را انتخا ک م .
ای خدای من سااس می گوخم زانکه نور عشق را بهر قله مهن تابانهدی و اخهن قله خهامو

مهرا بها نهور عشه فروزانه گردانیهدی و قله پهرتشرم مهرا بها خهادت

آرامش دادی که بدرسهتی االبهبکر اهلل تطمهون القلهو  .ای خهدای بهزر اک هون اخهن ب هدة شرمسهار را بخهارر آن چهه کهه خواسهتم اجابه نمهودی و آن چهه نخواسهته
بودم به واسط لط و کرم عطا نمودی  ،سااس می گوخم  .پروردگهارا بها قل هی سرشهار از عشه بهه تهو و بها قل هی دردم هد از عشه تهو و بها وجهودی آک هده از اخمهان

به تو  ،به درگاي روی آورده ام و می دانم که ناامیدم نخهوايی کهرد  ،پروردگهارا تهو را بهه جهش و عظمه و کرمه سهوگ د مهی ديهم کهه لحظهه ای اخهن ب هدة حقیهر
و گ ه کارت را به حا خود وام باری زآنکه بی لط تو ت ايم .
خداخا از تار و پود وجودم از تو می خوايم تها بتهوانم دربهارة خهود و سهرانجام انسهان يها بی دخشهم  .خهداخا تهو مهرا توفیه آن ده آنچهه در د و عقیهده دارم بهی رخها بهروی
کاغب بیاورم و آنچه می ماند وصیتی باشد  ،وسیله ای برای يداخ  .اک ون در آخر وصیتی دارم خطا به پدر  ،مادر  ،برادران و خوايرانم :
پدر و مادرم خدا را شکر می ک م که والدخ ی چون شما را بهه مهن بخشهید تها در دامانتهان پهرور

خهابم  .افتخهار مهی که م و آن افتخهار اخهن اسه کهه گوشه و خهون و

پوستم را چ ان در دامان سهازندة خهود بهارور کردخهد  ،آن هاه بها روحیهه ای اخثهارگر يمهان گوشه و پوسه و خهون پهرور
فردستادخد تا در جوانه يای اخمان خط خونین سرخ شهادت را آغو

خافتهه را حسهین وار بهه دخهار سهرخ شههادت

باز بابخرد  ،خدای ت ار و تعالی براختان اجر عظیم در نظر گرفته اس .

پدر و مادرم شما که اخ ونهه ابهرايیم وار فرزنهدتان را بهه قربان هاه عشه و وادی سهتیز حه علیهه باره فرسهتادخد اسهتوار باشهید و از قربهانی بهودن اخهن يدخهه تهان بها
آغو

باز استق ا ک ید  ،شما يمانطور که يهم اک هون خکهی از نمونهه يهای اخثهار يسهتید بعهد از شههادتم نیهز خکهی از اسهطوره يهای صه ر و مقاومه و پهاخمردی باشهید

م ادا در عزاخم ل ا

سیاه به تن ک ید  ،نهه پهدر عزخهز و نهه مهادر گرامهی  .در ضهمن در يهر کجهای مهیهن اسهشمی يسهتید شهعار يمیشه ی خادتهان نهرود  :امهام را دعها

ک ید که واقعا" برادران اسشم به امام و امثا امام پابرجاسه  ،خصوصها" ي هام نمهاز کهه دعايها مسهتجا مهی شهود دعها ک یهد و پیهروزی رزم هدگان و ظههور آقها امهام
زمان را خواستار شوخد و خواستار سرن ونی دشم ان اسشم باشید .
دعای فر را زخاد بخوانید که امام زمان  ،امام عصر (عج) ير چه زودتر ظهور نماخد  ،انشاء اهلل اسشم پیروز اس و کفر جهانی نابود .
خداحافظ  -فداخی اسشم  -خعقو امی ی 8361/81/1

خاررات:
ندارد
خعقو امی ی.jpg
13111387

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :آباده طشک
نام شهرستان :آباده طشک

شهید یعقوب امینی
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی ابوذر فسا
زندگی نامه:
شهید خعقو امی ی فرزنهد يی ه اهلل در سها  8336در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

ابتههداخی خههود را در مدرسههه ابتههداخی يجههرت و تحصههیشت راي مههاخی را در مدرسههه ابههن سههی ا گبرانههد و چههون از يههو

و اسههتعداد وافههری برخههوردار بههود  ،جه ه ادامههه

تحصی در ي رستان کشاورزی ابوذر فسا مشغو به تحصی شد  .مهوقعی کهه بهه ي رسهتان پها نههاد يمهه فکهر و ذکهر

رفهتن بهه ج ههه بهود  .وقتهی مهی خواسه بهه

ج هه برود به خانه امد و خداحافظی نمهود و رله بخشهش کهرد و وقتهی خهانواده گفت هد  :بهه ج ههه نهرو گفه  :شهما باخهد کهار دخ هری انجهام ديیهد و مهن کهه جهوان
يستم باخد به ج هه بروم  .وی از نظر اخشقی زبانزد يمه فامی بهود بهه بچهه يها احتهرام مهی گباشه بها بهرادران و خهوايران خهود خیلهی خهو بهود و در کاريها بها آنهها
مشورت می کرد  ،شههید امی هی چ هدخن مرحلهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد و سهرانجام در تهارخ  8361/81/1در عملیهات کهربشی  1بهه درجهه رفیه
شهادت نائ شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای آباده رش

به خا ساردند.

وصی نامه:
ان ا هلل اشتری من الموم ین انفسهم و اموالهم بان لهم الج ه
خداوند جان و ما اي اخمان را به بههای بهشه خرخهداری کهرده اسه  .بهه نهام خهداخی کهه در کلیهه کاريهای خیهر مهرا راي مهاخی کهرده و از اعمها و کاريهای زشه
مرا باز می دارد  .به نام خداخی که انسانها را با اخش و صفات نیه

و بهد بهه وجهود آورد  ،بهه نهام خهداخی کهه خیهر و شهر را بهه انسهان الههام کهرد  .ای خداونهد بهزر ،

قادر متعا سااس می گوخم  ،ای آفرخهدگار توانها از آنکهه سهعادتم دادی کهه در رايه قهدم بهردارم و بهرای جههاد و تهش

دسه خهازی که م يهزاران بهار سااسه مهی

گوخم  ،ای دانای بخش ده تو مرا از لجن زار رکود به ن هرد حه علیهه باره يهداخ کهردی  .تهو مهرا توفیه آن دادی کهه خوخشهتن خهوخش را در که م  ،پهی ب هرم کهه
برای چه مرا آفرخدی و آن اه سعادتم دادی تا از میان رايهای فراوان موجود در زندگیم شايراه اخثار حسین گونه را انتخا ک م .
ای خدای من سااس می گوخم زانکه نور عشق را بهر قله مهن تابانهدی و اخهن قله خهامو

مهرا بها نهور عشه فروزانه گردانیهدی و قله پهرتشرم مهرا بها خهادت

آرامش دادی که بدرسهتی االبهبکر اهلل تطمهون القلهو  .ای خهدای بهزر اک هون اخهن ب هدة شرمسهار را بخهارر آن چهه کهه خواسهتم اجابه نمهودی و آن چهه نخواسهته
بودم به واسط لط و کرم عطا نمودی  ،سااس می گوخم  .پروردگهارا بها قل هی سرشهار از عشه بهه تهو و بها قل هی دردم هد از عشه تهو و بها وجهودی آک هده از اخمهان

به تو  ،به درگاي روی آورده ام و می دانم که ناامیدم نخهوايی کهرد  ،پروردگهارا تهو را بهه جهش و عظمه و کرمه سهوگ د مهی ديهم کهه لحظهه ای اخهن ب هدة حقیهر
و گ ه کارت را به حا خود وام باری زآنکه بی لط تو ت ايم .
خداخا از تار و پود وجودم از تو می خوايم تها بتهوانم دربهارة خهود و سهرانجام انسهان يها بی دخشهم  .خهداخا تهو مهرا توفیه آن ده آنچهه در د و عقیهده دارم بهی رخها بهروی
کاغب بیاورم و آنچه می ماند وصیتی باشد  ،وسیله ای برای يداخ  .اک ون در آخر وصیتی دارم خطا به پدر  ،مادر  ،برادران و خوايرانم :
پدر و مادرم خدا را شکر می ک م که والدخ ی چون شما را بهه مهن بخشهید تها در دامانتهان پهرور

خهابم  .افتخهار مهی که م و آن افتخهار اخهن اسه کهه گوشه و خهون و

پوستم را چ ان در دامان سهازندة خهود بهارور کردخهد  ،آن هاه بها روحیهه ای اخثهارگر يمهان گوشه و پوسه و خهون پهرور
فردستادخد تا در جوانه يای اخمان خط خونین سرخ شهادت را آغو

خافتهه را حسهین وار بهه دخهار سهرخ شههادت

باز بابخرد  ،خدای ت ار و تعالی براختان اجر عظیم در نظر گرفته اس .

پدر و مادرم شما که اخ ونهه ابهرايیم وار فرزنهدتان را بهه قربان هاه عشه و وادی سهتیز حه علیهه باره فرسهتادخد اسهتوار باشهید و از قربهانی بهودن اخهن يدخهه تهان بها
آغو

باز استق ا ک ید  ،شما يمانطور که يهم اک هون خکهی از نمونهه يهای اخثهار يسهتید بعهد از شههادتم نیهز خکهی از اسهطوره يهای صه ر و مقاومه و پهاخمردی باشهید

م ادا در عزاخم ل ا

سیاه به تن ک ید  ،نهه پهدر عزخهز و نهه مهادر گرامهی  .در ضهمن در يهر کجهای مهیهن اسهشمی يسهتید شهعار يمیشه ی خادتهان نهرود  :امهام را دعها

ک ید که واقعا" برادران اسشم به امام و امثا امام پابرجاسه  ،خصوصها" ي هام نمهاز کهه دعايها مسهتجا مهی شهود دعها ک یهد و پیهروزی رزم هدگان و ظههور آقها امهام
زمان را خواستار شوخد و خواستار سرن ونی دشم ان اسشم باشید .
دعای فر را زخاد بخوانید که امام زمان  ،امام عصر (عج) ير چه زودتر ظهور نماخد  ،انشاء اهلل اسشم پیروز اس و کفر جهانی نابود .
خداحافظ  -فداخی اسشم  -خعقو امی ی 8361/81/1

خاررات:
ندارد
13111387

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید کریم دهقان حسامپور
تاریخ تولد1687/1/8 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ابوذر
زندگی نامه:
در روستای آباده مرشدی د ر بوانات به دنیا آمد پدر

افراسهیا کشهاورز بهود ومهاد

ک هری نهام داشه .دانهش آمهوز سهوم راي مهاخی بهود.بهه ع هوان بسهیجی درج ههه

حضورخاف .در تارخ 81اسف د 8361دررشخیه بر اثر اثاب ترکش به سر شهید شدمزار او در گلزار شهدای زادگايش واق اس .
وصی نامه:
خوايران شما حجا اسشمی رارعاخ ک یهد کهه حجها اسهشمی دشهم ان را بهه لهرزه مهی انهدازد و آنهاازحجها اسهشمیتان مهی لرزنهد ومهی ترسه د ای مهردم بها تمهام
قدرت در برابرسختیها م ارزه ک ید و ان شا اله خدا سختیها را خکی پ
خاررات:
موجود نیس .

از دخ ری آسان خوايد شد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید کریم دهقان حسامپور
تاریخ تولد1687/1/8 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ابوذر
زندگی نامه:
در روستای آباده مرشدی د ر بوانات به دنیا آمد پهدر

افراسهیا کشهاورز بهود ومهاد

ک هری نهام داشه در تهارخ 81اسهف د 8361دررشخیهه بهر اثهر اثابه تهرکش بهه

سر شهید شدمزار او در گلزار شهدای زادگايش واق اس
وصی نامه:
خوايران شما حجا اسشمی رارعاخ ک یهد کهه حجها اسهشمی دشهم ان را بهه لهرزه مهی انهدازد و آنهاازحجها اسهشمیتان مهی لرزنهد ومهی ترسه د ای مهردم بها تمهام
قدرت در برابرسختیها م ارزه ک ید و ان شا اله خدا سختیها را خکی پ

از دخ ری آسان خوايد شد

خاررات:
دانش آموز سوم راي ماخی به ع وان بسیجی به ج هه اعزام گردخد او فردی مهربان و خو

اخش بود که کم

خار خانواده ا

بود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید غالمعلی قاسمی
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :امام خمینی
زندگی نامه:
ديم شهرخور 8336درشهرجیان -شهرستان بوانات بهه دنیها آمدپهدر

يمه کشهاورزبود ومهادر

رلعه نهام داشه .دانهش آمهوز سهوم متوسهطه در رشهته انسهانی بهود

.به ع وان بسیجی در ج هه حضورخاف نوزديم دی 8361درشلمچه براثراصاب ترکش به سرشهید شد .مدفن وی درزادگايش واق اس .
وصی نامه:
بعدازيرمراسههمی دعابههه جههان امههام رافرامههو

نک ی هدودعابرای پی هروزی رزم ههدگان اسههشم بعههدازپیروزی ازکربشوبعدقههد

اگرمارفتیم ونتوانستیم به ادامهه تحصهی وراه خهافتن بهه دانشه ايها وادامهه دادن بهه ج ه
ح علیه بار وازشما میخوايم که اتحادوحدت خودرا از دس نديید
خاررات:
موجود نیس .

عزخ هز.وازام ه يمیشههه درصههح ه م هی خههوايم

شهوخم امیهدوارم کهه شهما راه ماراادامهه بديیهدتاپیروزی نههاخی خع هی پیهروزی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید اکبر کمالی
تاریخ تولد1681/1/6 :
تاریخ شهادت1633/11/13 :

نام مدرسه :امام علی (ع)
زندگی نامه:
درروستای مزاخجان تابعهه شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمهد .پهدر

اسهماعی کشهاورزبودومادر

شهماخ نهام داشه .تهادوم راي مهاخی در

خوانهد اونیهز کشهاورزی مهی

کههرد.بههه ع ههوان بسهیجی درج هههه حضههورخاف .دربیسه وششههم بهمههن 8366درمههاووت عههرا براثراصههاب تههرکش بههه سههر شهههید شههد .مههزاروی درگلههزار شهههدای بیهده
زادگايشان واق اس .
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید عباس امیری
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :آباده طشک
زندگی نامه:
درتههارخ بیسه فههروردخن مههاه خه

يزاروسیصههدچه وپه ج درروسههتای حسههامی درخههانواده ای مههبي ی پابههه عرصههه وجههود نهادکههه بههه عشه علمدارحسهین اورا ع هها

نامیدنههد.دوران ابتههدائی وراي مههاخی راباشههوروعشقه بههه پاخ هان رسههانید.سهها
عزخم ه نمههود.ع هها

بههرای تحص هی درمقط ه متوسههطه بههه ناچههارعزم سههفر کردودرسهها  8311بههه آبههاده رش ه

دراو نوجههوانی بههه درسههتی وپههاکی شهههره بههود ويرگزکس هی از او قههو ناپس دنشه یدوعم خههش ندخ هد.يرگههاه بههه شههو دخ هدار خههانواده ازمح ه

تحصهی بههه زادگايهها
دبیرستان عش وصفا ث
ودرعین شانزده سال ی ا

بههاز مهی گشه بههه خانههه اقههوام وفامیه مهی رفه واحوالشههان را مهی پرسهید .سههرانجام درسهها دوم دبیرسههتان در
نام نمهود ودرتعطهیشت نهوروزی سها يزاروسیصدوشصه وخه

درعملیهات فهت الم هین ع ها

رانیمههه تمههام ريههانمودودر

نوجهوان خهاررا شه اخ وبهه دخهدار

شهتاف

جاودانه شد.

وصی نامه:
درتشههیی ج ههازه ام گرخههه نک یدشههعاربديیدقرآن بخوانیههدودري ام دفهه م دسههتهاخم رابیههرون ب بارخههدتامردم بدان ههدمن بادسهه خههالی ازاخههن دنیهها نرفتههه ام چشههمهاخم
رابازب بارخدتابدان دکه من باچشم بهازرفتم نهه کورکورانهه بهرای خودنمهاخی نرفتهه ام بهرای رضهای خهدا رفتهه ام پهدرجان باجهاری شهدن اشه
دشم ان وتر
خاررات:
موجودنیس .

ورع دردلشان بیفکن.

ازچشهمان تیهری درچشهم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید قدمعلی شهابی
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :سرچهان
زندگی نامه:
خکم مرداد 8338در روستای ق ات سرخ تاب شهرستان بوانهات بهه دنیها آمدپهدر
در

حسهین کشهاور ز ومهادر

سهلطان خهانم نهام داشه تها او متوسهطه دررشهته تجربهی

خواند کشاورزی مهی کهرد بهه ع هوان بسهیجی در ج ههه حضهور خافه 87اردخ هشه مهاه 8368در فکهه براثهر اصهاب تهرکش بهه صهورت شههید شهد مهزار وی در

گلزار زادگايش واق اس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید منصور ایزدی
تاریخ تولد1684/1/11 :
تاریخ شهادت1635/7/61 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
خهازديم اردخ هشه 8331درشههر سههورخان تابعههه شهرسهتان بوانههات بههه دنیها آمههد پههدر

علهی اک ههر کشههاورزومادر

پهروخن نههام داشه تها پاخهان دوره راي مههاخی در

خواند بسیجی بهود سهی ام مههر 8361در مهابهادبراثر اصهاب تهرکش خماهاره ازناحیهه پهامجروح گردخدوبهه عله خونرخزخزخهاد ل هه شههادت رسهید پیکهر او در زادگهايش
به خا سارده شد
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
در دوره شیر خهواری کهه شههید خه

سها داشهت دبر اثهر سهانحه اخهی کهه ي هام برداشه محصهو بهاغ بهرای شههید اتفها افتهاده بهود وآن افتهادن کهود از بهاالی

چهارپاخان برزمین وشکستن پای شهید بود اخن مادر فداکار و دوس داشت ی پای او را پرستاری کرده بود که يمان پای شکسته به پای م

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید ابراهیم برزگر
تاریخ تولد1687/6/6 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
سوم خرداد8337درروسهتای جعفهر آبادتهاب شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمدپهدر

موسهی کشهاورزی مهی کردومهادر

سهکی ه نهام داشه تها پاخهان دوره رايمهاخی در

خواند به ع وان بسیجی در ج هه حضورخاف بیس وچهارم بهمن 8361در آبادان براثر اصاب ترکش به قل شهیدشد
وصی نامه:
والخه فقیهه رات هها ن بارخهد واز ج ه
ما را می رخزنهد ودر کاخههای سهربه فله
سرزمی ی خا
خاررات:
موجود نیس

وشهههادت درراه خدانترسهیدو برامارخالیسهتهای شهر و غهر واسهرائی غاصه بشهورخدآنها دارنهد خهون جوانهان پیهران وکودکههان
کشهیده بهه خهو

نیس يرسرزمی ی کربش وير روزی عاشورا اس

گهبرانی مشهغو انهد امهروز دخ هر بهرای مله مها ثابه شهد کهه عاشهورا را خه

روز معی هی وکهربش يهم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید محمدعلی عسکری
تاریخ تولد1651/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید درخانواده مبي ی در شهرستان بوانات در شهرسهورخان دخهده بهه جههان گشهودوی يمهواره بهه ورز

وتربیه بهدنی عشه مهی ورزخهد وعشقهه شهدخدی بهه فوت ها

داشهت د اد واخهش وی سهتودنی بهودواز دانهش آمهوزان ممتهاز مدرسهه بودنههداما بواسهطه تجهاوز دشهمن رفهتن بهه سه ر جهادرابرسه رغلم ودانهش برگزخدندوسههرانجام
درتارخ  3/86/8361درشلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخدنهدوپیکر مطههر
سارده شد
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

بعهداز سهه مهاه مفقودالجسهد بهودن در تهارخ 86/8/8366در زادگهايش بهه خها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید جاوید قاسمی
تاریخ تولد1686/7/11 :
تاریخ شهادت1631/5/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهههید جاوخهد قاسههمی درسههن  83سههال ی ازرههر بسهیج بههه ج هههه اعههزام شههدن محه سههکون اخشههان شهههرجیان وتاسههوم راي مههاخی بههه تحصهیشت خههود ادامههه دادن
ودرنهاخ اخشان درم طقه کوش

عملیات رمضان به درجه ی شرخ شهادت نائ شدند.

وصی نامه:
بههرادران وخههوايران وای تمههام دوسههتانم گههو

ديیههد يرچ ههد کههه کوچکترازشههما يسههتم ولههی خهه

ک یدشماباخدپشتی ان والخ فقیه باشیدوادامه دي ده راه شهیدان ,پ

خههوايش دارم کههه خهه

نصههیح مههرا گههو

س ريارا خالی نک یدمسجديايمیشه پرباشد ودرخط امام وانقش ومکت باشید.

خاررات:
درخانواده ای مبي ی بزر شدن دردوران مدرسه درمراسم يای مبي ی حضوری فعا داشت د .وگو

به فرمان امام خمی ی (ره)بوده اند.

ديیههدوعم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید حسین ایزدی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
دوم خههرداد8336در شهههر سههورخان تابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنی ها آمدپههدر
تجربی در
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

خواند به ع وان بسیجی درج هه حضورخاف يفتم فروردخن 8368درشو

عزخزمحمههد کشههاورزبود ومههادر

نههرج

خههاتون نههام داش ه تههااو متوسههطه دررشههته

بر اثر اصاب ترکش به کمرشهیدشد مدفن اودرزادگايش واق اس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید براتعلی برزگر
تاریخ تولد1688/3/61 :
تاریخ شهادت1683/1/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
سی ام شهرخور 8333درروستای فخر آباداز تواب شهرستان بوانات بهه دنیها آمدپهدر

رضها کهارگر بهود ومهادر

نهوری جهان نهام داشه دانهش آمهوز چههارم متوسهطه در

رشته تجربی بود به ع وان بسیجی در ج هه حضور خاف بیس وسوم تیرماه 8368در شلمچه به شهادت رسید
وصی نامه:
خداخا از تو میخهوايم کهه ناخالصهیهاخی کهه درمهردم اسه پها ک هی تها خهوايش نفسهانی خهود رازخهر کهوه غهم ودرد سهرکو ک دخهداخا يهر چ هد دردم را زخهاد ک هی
خوشحا خوايم شد زخهرا میهدانم کهه تهو ذکهرت وزخ ائیه را از مهن نخهوايی گرفه خهداخا تهو مهرا از گمرايهی نفهرت زده کهن کهه چقهدر خطرنها اسه از خهدا مهی
خوايم که يمه مردم را يداخ ک د که ظلم نک د دروغ ن وخ د وتهم نزن د وبی انصافی نک دو ح مظلومی ران بارند به گلوی ظالمی برود
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید محمد رزم آئین
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
خکم شهرخور 8337درروستای ق ات مل

تابعه شهرستان بوانات به دنیها آمهد .پهدر

رسهتم ران هده بهود ومهادر

شمسهی نهام داشه .دانهش آمهوزدوم متوسهطه بهود .بهه

ع وان بسیجی درج ههه حضهورخاف .بیسه ويفهتم فهروردخن 8366درمجهاورت عهرا براثهر اصهاب تهرکش بهه سهر,شههید شهد.مهدفن اودرگلزارشههدای زادگهايش واقه
اس .
وصی نامه:
ن بارخ هد امههام ام ه ت ههها بماندکههه م افقههان ودشههم ان شههادمانی بک ههد وقههرآن رافراب یرنههد تابههه سههعادت برس هید تههوای خههوايرم آن چههه پ هیش ازسههرخی خههون مههن
آمرخکاودشم ان را می ترساند حجا اس وچادری که برسردارخد يیچ اه حجا رافرامو
خاررات:
موجود نیس .

نکن که م افقان مشم می ک د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید رضا رمضانی
تاریخ تولد1683/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
خکم شههرخور 8336در شههر سهورخان تابعهه شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمدپهدر
در

اک هر کشهاورزبودومادر

کشهور نهام داشه تها پاخهان دوره متوسهطه دررشهته تجربهی

خواند ودخالم گرف به ع وان بسیجی در ج هه حضورخاف چهارم دی ماه 8361در ششلمچه براثرگلوله به سرشهیدشد

وصی نامه:
از مل شرخ اخران میخوايم که ج

را دررا

امهور قراردي هدم ادا از ج ه

خسهته شوخدوسسهتی بهه خهود راه نديیهد امهام رادعاک یهد وبهه خهدا قسهم قله امهام را بهه

دردنیاورخد واز دستوراتش عم ک ید با نهاخ دق وتیزبی ی مراقه انقهش باشهید وبها قهدرت وتهوان تمهام بها توروهه گهران وم افقهان کهورد کهه دلهاشهان مثه سه
شده م ارزه ک یدوبه کم وديا استقام ک ید ويمیشه بردبار وص ور باشید
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید علی حسین رنجبر
تاریخ تولد1651/11/16 :
تاریخ شهادت1633/11/13 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
سیزديم بهمن 8316درروستای جشه یان تابعهه شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمهد پهدر

نهادعلی ,کشهاورزی مهی کردومهادر

فارمهه نهام داشه .تهادوم راي مهائی در

خواند .کارگر بود .به ع وان بسهیجی در ج ههه حضهورت خافه  .بیسه وششهم دی 8366درمجهاورت عهرا براثراصهاب تهرکش بهه شهکم ,شههید شهد مهزار وی در گلهزار
شهدای زادگايش واق اس .
وصی نامه:
ای پهدران ومهادران ازرفههتن جوانهان خودبهه ج هههه جلهوگیری نک یدوب بارخدبروندورزم ههدگان راخهاری ک هد ب بارخدبروندسه ريای خهالی راپرکهرده واسههلحه يهای بههرزمین
افتاده شهیدان رابردو

خاررات:
موجود نیس .

کشیده وبه دشمن خواروزبون بفهمان دکه ملتی که شهادت دارداسارت ندارد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید امان اله عباسی
تاریخ تولد1687/4/7 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
يفتم آبان 8337در شهر سورخان تابعه شهرستان بوانات به دنیها آمدپهدر

خدالهه کشهاورز بهود مهادر

جههان نهام داشهتدانش آمهوز سهوم متوسهطه دتهر رشهته کشهاورزی

بود به ع هوان بسهیجی بهه ج ههه رفه نهوزديم دی مهاه درشهلمچه براثهر اصهاب گلولهه بهه سهی ه شههید شهد مهدفن اودر گلهزار شههدای زادگهايش قهرار دارد بهرادر
کرام اله نیز به شهادت رسیده اس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید امان اله عباسی
تاریخ تولد1687/4/7 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
يفتم آبان 8337در شهر سورخان تابعه شهرستان بوانات به دنیها آمدپهدر

خدالهه کشهاورز بهود مهادر

جههان نهام داشهتدانش آمهوز سهوم متوسهطه دتهر رشهته کشهاورزی

بود به ع هوان بسهیجی بهه ج ههه رفه نهوزديم دی مهاه درشهلمچه براثهر اصهاب گلولهه بهه سهی ه شههید شهد مهدفن اودر گلهزار شههدای زادگهايش قهرار دارد بهرادر
کرام اله نیز به شهادت رسیده اس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
امان اله تازمانی که درکش

نهم مشهغو تحصهی بهود چههار بارعهازم ج ههه شهد چ هدخن بهار بهه امهان الهه گفهتم دخ رنهرو امهان الهه در جهوا گفه مهادر م هر نمهی

خوايی جلوی حضرت فارمه "( )سربل د باشی وآنم حضرت ضامن توشود در چهامین بار عازم ج هه شدوبه شهادت رسید ومدتی ج ازه ا

مف

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید کرامت اله عباسی
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
خکههم تیرمههاه 8338درشهرسههورخان تابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنیاآمدپههدر

خدالههه کشههاورزبود مههادر

جهههان نههام داش ه تهها سههوم متوسههطه دررشههته انسههانی در

خواندبه ع وان بسیجی درج هه حضهورخاف بیسه وسهوم خهرداد8367درشهلمچه براثرتهرکش بهه صهورت شهیدشهدبرادر

امهان الهه نیهز بهه شههادت رسهیده اسه مهزار

اودرزادگايش قراردارد
وصی نامه:
ازام مسلمان می خوايم که تاآخرخن قطره خونشهان دسه ازخهاری حسهین زمهان خمی هی ک یربرندارنهدوتاآخرخن نفرشهان اسهشم راخهاری ک هدمردم بدانیهد کهه مهن نهه
برای پو ومقام ونه شهرت ونهه بهه اج هار بهه ج ههه رفتهه ام بلکهه مهن بهرای اسهشم وامهام عزخزوبهرای انجهام وظیفهه اخهی کهه درق ها اسهشم دارم بهه ج ههه مهی روم
زخرادنیا چ د روزی بیش نیس وآخرباخد به سوی خدارف
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید علی اکبر قربان
تاریخ تولد1686/11/7 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
يفتم اسف د 8331در شهر سورخان به دنیا آمدپدر

فهت الهه ومهادر

گلسهتان نهام داشه دانهش آمهوز سهوم متوسهطه در رشهته اقتصهاد بودبهه ع هوان بسهیجی درج ههه

حضور خاف سیزديم تیرماه 8361در مهاباد ي ام درگیری با گروه يای ضد انقش براثراصاب گلوله به قل شهید شد مدفن اودرزادگايش می باشد
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید سعید کاظمی
تاریخ تولد1684/1/18 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
درشهرسورخان -شهرستان بوانهات دخهده بهه جههان گشهود پهدر

کهاظم کشهاورزبودومادر

صهحابه نهام داشه .دانهش آمهوز دوم متوسهطه دررشهته ی انسهانی بهود بهه

ع وان بسیجی درج هه حضورخاف  .بیس ويفتم دی 8361درجزخره مج ون براثراصاب ترکش به قل شهید شد.مزاروی درزادگايش واق اس .
وصی نامه:
جوانان پش خهط ,ن بارخهد کهه م افقهان داخلهی اخشل هری ک هد ومسهاجد راپرک یهد چهون بهه فرمهوده امهام مسجدياس رندسه رياراحفظ ک یهد .واماشهما يمسه رانم
دانش آموزان عزخزومح و ورن شمانیز درس رمدرسه به کس علم مشغو شوخد اصو عقاخد اسشم رافراگیرخدوبرای ادامه خراه خودتان رامهیاسازخد.
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید ملک فیروز معصومی
تاریخ تولد1684/3/61 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
س هی ام شهههرخور 8331درروسههتای جش ه یان تابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنی ها آمدپههدر

جلی ه کشههاورز بودومههادر

تههوران نههام داش ه دانههش آمههوزاو متوسههطه بههود

ازسههوی بسهیج درج هههه حضههورخاف بیسه ويشههتم بهمههن 8363درفههاوعرا براثرمصههدومی شهیمیاخی بههه شهههادت رسهید پیکههر او درگلههزار شهههدای زادگههايش بهخهها
سارده شد
وصی نامه:
قارعانه می گوخم که م اداجهای شههدارادرج هه يهای ج ه

خهالی ک یدويرگزن بارخدکهه اسهلحه شههیدان بهه زمهین بماندکهه خهون رخختهه شهده عزخهزان درعرصهه ن هرد

پاخمها مهی شهود وشماباخدباشههرک ادرصهح ه يههای ع ههادی وسیاسهی وفري هی ونظهامی خودرابههه آن کهوردالن تههارخ نشههان ديیهد کههه مله اخهران تها آخههرخن قطههره
خونشان را فدای اسشم می ک د
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید غالمرضا اسدالهی
تاریخ تولد1686/3/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهیددستغیب
زندگی نامه:
خکم شهرخور 8333درشهرجیان -شهرستان بوانهات بهه دنیها آمهد .پهدر

نصهراله ,کشهاورزبودومادر

جمیلهه نهام داشه .تاپاخهان دوره راي مهاخی در

خوانهد .بهه ع هوان

پاسداردرج هه حضور خاف  .بیس وسوم تیر 8368درشلمچه براثراصاب ترکش به سر شهید شد .مدفن وی درزادگايش واق اس .
وصی نامه:
ماباخهد راه حس هین را ادامههه دي هیم تااخ کههه اسههشم درتمههام جهههان گسههتر
حسین مظلوم,درراه خدابديیم.
خاررات:
موجود نیس .

خافتههه وحکومه اله هی جههاخ زخن اخ هن فسههاديا ی امههروزی گههردد.ان شههااهلل وجانمههان رامث ه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید سید عباس سلیمانیان
تاریخ تولد1686/3/61 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهیدمطهری
زندگی نامه:
س هی ام شهههرخور 8333درروسههتای جعفرآبادعلیاتابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنی ها آمدپههدر
دررشته تجربی در
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

س هیدعلی کشههاورزبودومادر

ش هیرخن نههام داش ه دانههش آمههوزدوم متوسههطه

خواند به ع وان بسیجی در ج هه حضور خاف دوازديم اردخ هش 8368در خرمشهر براثر اصاب ترکش خمااره به سروصورت شهید شد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید محمد شبان
تاریخ تولد1651/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهیدمطهری
زندگی نامه:
موجودنیس .
وصی نامه:
موجودنیس .
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید عبدالحمید راستی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :شهیذ بهشتی
زندگی نامه:
خکههم دی مههاه 8338درشهرسههورخان تابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنی ها آمدپههدر

حس هین کشههاورزبود ومههادر

سههاره خههاتون نههام داش ه تهها پاخ هان دوره راي مههاخی در

خواند به ع وان بسیجی درج هه حضهور خافه بیسه ويفهتم فهروردخن 8366درابوالحسهن بانهه توسهط نیرويهای عراقهی براثهر اصهاب گلولهه بهه پها شههید شهد مهدفن او
درگلزار شهدای زادگايش قرار دارد
وصی نامه:
ازمردم میخوايم که يمیشه در نماز جمعه وجماعه شهرک ک هد ويمهین رهور کهه امهام مهی گوخهد مسهجد سه ر اسه سه ريا را خهالی ن بارخهد ودعهای رزم هدگان
ک ید که به پیروزی برس د وراه بسته شده کربش را باز ک د
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید محمد رضایی
تاریخ تولد1681/8/5 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :غفاری
زندگی نامه:
پ جم تیرمهاه 8331درروسهتای تهوجردی تابعهه شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمدپهدر

علهی کشهاورزبودومادر

بی هی نهاز نهام داشه دانهش آمهوز او متوسهطه دررشهته

کشاورزی بود به ع وان بسیجی درج هه حضور خافه چههارم خهرداد 8367باسهم آرپهی جهی زن درشهلمچه براثرتهرکش بهه پهلهو بهه شههادت رسهیداورا علهی میهرزا نیهز
می نامیدند مزاروی درگلزار شهدای زادگايش واق اس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید خداخواست اکبری
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
خکهم بهمههن 8333درروسهتای بههادبرازتواب شهرسهتان بوانههات بهه دنیها آمدپهدر

نههواز علهی کشهاورزبودومادر

اقتصهادبودبه ع ههوان بسهیجی درج هههه حضههورخاف نهوزذيم آبههان 8368درعهین خههو
دارد برادر

الیا

تههوران نهام داشه دانهش آمههوز سهوم متوسههطه در رشههته

توسههط نیرويهای عراقهی براثهر تههرکش بههه سرشهیدشهدمزار وی درزادگههايش قههرار

نیزبه شهادت رسیده اس

وصی نامه:
باری پدر ومادرمهربانم يی فکرمن ن اشیدمن خیلی خوشحالم وافتخار می ک م که درراه خدا میج م من درراه خدااز يمه چیزگبشتم وقدم به اخن راه نهادم
خاررات:
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید رضاقلی امیری
تاریخ تولد1688/1/17 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
موجودنیس .
وصی نامه:
موجودنیس .
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید محمد تقی زاده
تاریخ تولد1681/4/5 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
پ جم آبهان مهاه 8336در روسهتای مزاخجهان از توابه شهرسهتان بوانهات بهه دنیها آمدپهدر
رشته تجربی در

جمشهید کشهاورز بهود ومهادر

خواند ودخالم گرف به ع هوان بسهیجی در ج ههه حضهور خافه چههارم فهروردخن 8368در عهین خهو

رقیهه نهام داشه تها پاخهان دوره متوسهطه در
توسهط نیرويهای عراقهی براثهر اصهاب تهرکش

به سرشهید شد مدفن وی در گلزار شهدای بیده زادگايش واق اس
وصی نامه:
برادرانم در شهادت برادرتان به سو ن شهی ید وشهعاريای مهر بهر آمرخکها رافرامهو

ن ماخیدوبدانیهد درکلمهه شههادت بهه يهی وجهه واژه وحشه وجهود نهداردتازه اخهن

راه يمهان رايهی اسه کههه ري ههران وپیشههواخان دخهن انتخهها نمودنههدبرادرانم م ههر خهون مههن ب ههده بهی ارز

از خههون حسهین وحسهی یهای زمههان رن ی تههر اسه نههوا

صفوی را چ ونه به دار آوخخت ددستغی را چ ونه شهید کردندو آخ اله رالقانی اخن ابوذر زمان چ ونه به درجه رفی شهادت نائ آمد
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید امیر حسن پور
تاریخ تولد1687/5/15 :
تاریخ شهادت1638/11/61 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
نههام پدراخشههان ع اسههقلی بههود درسهها 37متولدشدوتحص هیشت ابتههدائی وراي مههاخی خودرادرمزاخجههان سههاری کههرد .ذو واشههتیا اوبراخ هرفتن بههه ج هههه باعههث شههد سههن
خودرادرش اسه امه تغییهر ديههد تابتوانههد درسههن 83سههال ی بههه ج هههه بههرود.بههاوجود اخ کههه بههه تحصهی مشههغو بودنههد6بارعههازم ج هههه شههدندومدت اقامه حههداق 31روز
وحههداکثر 861بههود.تحص هیشت خههودرا تههادوم دبیرسههان ادامههه دادنددرک ارتحص هی کاريههای فري هی زخ هادی ازق ی ه مراسههم دعههای کمی ه ,دعههای توس ه ...راانجههام م هی
دادندبه نمهاز او وقه ايمیه زخهادی میدادنهد ودرزمی هه احتهرام بهه پهدر مهادر قابه تمجیهد بهود .درآخهرخن اعهزام اخشهان بهه م طقهه فاودرعملیهات والفجهر  1درتهارخ
36/88/8363درسن 81سال ی به درجه رفی شهادت نائ آمدند.
وصی نامه:
به تمام مل شهید پروراخران وصیی می ک م که شمادريرجاودريرکاری که باشیدبرای اسشم خدم ک ید بابرداران رزم ده فر ندارخد.
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید عنایت اله حسن پور
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
درروستای مزاخجان ازتواب شهرستان بوانات به دنیا آمهد.پهدر

عزخهز کشهاورزبودومادر

بسیجی درج هه حضورخاف .دوازديم اسهف د 8368دردشه ع ها
بی زادگايش واق اس .
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

گیتهی نهام داشه دانهش آمهوز سهوم متوسهطه دررشهته تجربهی بهود .بهه ع هوان

توسهط نیرويهای عراقهی براثراصهاب تهرکش بهه سهر شههید شهد مهزار اودرگلزارشههدای امهامزاده بهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید پرویز دفک
تاریخ تولد1688/1/18 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
چهههارديم اردخ هش ه 8333درروسههتای بادبرتابعههه شهرسههتان بوانههات بههه دنی ها آمدپههدر

بههرات کشههاورز بههود ومههادر

جهههان نههام داش ه دانههش آموزچهههارم متوسههطه

دررشههته تجرب هی بودبههه ع ههوان بس هیجی در ج هههه حضههور خاف ه بیس ه وچهههارم تی هر8368در آبههادان براثههر اصههاب تههرکش بههه س هی ه شهیدشههدمدفن اودرگلزارشهههدای
زادگايش واق اس
وصی نامه:
پروردگاراتوراشکرمیک م که عاش توشدم وبه سوی تو حرکه کهردم خهداخا بهه مهن آمهوختی کهه چ ونهه راه خهودم را انتخها که م خهداخا بهه عظمه خهودت شهکر بهار
خداخابه درگاه عظم وپرلط ومرحم توشکرخداخاچ ونه زندگی را تو به من بیاموز چ ونه مردن را خوايم آموخ .
خاررات:
موجود نمی باشد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بوانات
نام شهرستان :بوانات

شهید سیدمحمد صفری
تاریخ تولد1651/3/61 :
تاریخ شهادت1633/11/1 :

نام مدرسه :مالک اشتر
زندگی نامه:
درروستای مزاخیجان ازتواب شهرستان بوانات به دنیا آمهد پهدر

علهی اک هر کشهاورزی مهی کهرد ومهادر

مهران یهز نهام داشه  .دانشهجوی دانسهرای تربیه معلهم بهود

ازسوی بسیج درج هه حضهورخاف .خکهم بهمهن 8366درمهاووت عهرا براثراصهاب تهرکش بهه شههادت رسهید .مزاراودرگلهزار شههدای امهام زاده بهی بهی زادگايشهان واقه
اس .
وصی نامه:
موجودنیس .
خاررات:
موجودنیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید منصور ایزدی
تاریخ تولد1651/7/18 :
تاریخ شهادت1635/8/14 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:

ز لط (اخزدی) يستیم مسرور
که در راه خدا دادخم ( م صور)

زندگی امه :
چهارديم مهرماه سا  8316در خانواده ای مبي ی و متدخن در
《مادر سلیمان》پا بهه عرصهه وجهود نههاد.از يمهان کهودکی بها قهرآن مهننو

گشه و تها سها سهوم راي مهاخی تحصهی را ادامهه داد .وی در دوره ی نوجهوانی در

اخثار را در بسیج آموخ  .چ دخن بار به سااه پاسداران 《قادر آباد》جهه اعهزام مراجعهه کهرد ،ولهی بهه عله سهن کهم مهدت يها در حسهرت مانهد.آنقهدر سهماج کهرد
کههه بههاالخره بهها اصههرار توانس ه رضههاخ نامههه از پههدر ب ی هرد و روز  11/61/8361بهها يمههه وداع کههرد .و بههه جم ه 《لشههکر المهههدی》در خههط مقههدم ج هههه ی《وفهها
》و《ام القصر》اعهزام شهد .و شهجاعانه در برابهر دشهمن اخسهتادگی کهرد و از زخهم نهراسهید چهرا کهه مريمهی از اخمهان داشه  .سهرانجام در تهارخ  81/63/8361بهر
اثر اصهاب تهرکش خماهاره فهر سهر

شهکافته شهد و پیکهر پها و مطههر

جوار دخ ر گل ون کف ان به خا سارده شد.
وصی نامه:
.
خاررات:

بهر دسهتان مهردم غیهور《پاسهارگاد 》تشهیی و در《گلزارشههدای مادرسهلیمان》در

.
.jpg863681_16878617rps

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید عبداهلل جعفرب
تاریخ تولد1685/1/7 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:

در يفتم فهروردخن مهاه سها  8337در خهانواده ای مهبي ی و کشهاورز متولهد شهد.نهامش را《ع هداهلل》نهادنهد .دوران کهودکی را در آغهو

گهرم مهادر و دسهتان پی هه

بسته پدر درد آش ا و زحمتکش ساری کرد و يم ام با يم سهاالنش بهه مدرسهه رفه و در ک هار تحصهی در امهور زراعه و باغهداری پهدر را خهاری مهی کهرد.بها عضهوخ
درارتش بیس میلیونی و با شروع ج

تحمیلی شانزده ساله بود.به يمراه جمعی از يم سن وساالنش رايی ج هه غر کشور شدند.مدت سه ماه در

《 کردستان》به دفاع از حرخم کشور پرداخ  .بعد از سهه مهاه بهه آغهو
رزم ههدگان اسههشم ث ه کههرد.اخهن بههار بههه مههادر

خهانواده برگشه ،اندکی از آمهدنش ن بشهته بهود کهه بهرای دومهین باراسهم خهود را در لیسه

قههو داده بههود کههه ق ه از رفههتن بههه ج هه،کیسههه ی گ ههدم را بههه آسهیا ب ههرد و آرد ک ههد.امهها م ادخهان خ ههر آوردنههد

که《ع داهلل》سوار بر اتوبو  ،رايی ج ههه يهای ج هو کشوراسه .او بهرای بهار دوم بهدون خهداحافظی رفه و بهه محهض رسهیدن بهه ايهواز رهی نامهه ای از وضه
سشمتی خهود خهانواده را بها خ رکهرد.مهدت يجهده روز در《 شهلمچه》در مصها بها دشهمن ج یهد و در تهارخ  67/88/61دراو عملیهات براثهر برخهوردترکش خماهاره
درحههالی کههه يفههده بهههار از زنههدگیش را پش ه سههر گباشههته بههود ،بههه شهههادت رس هید .پیکههر پهها و مطهههر
سعادتشهر》به خا سارده شد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

بههر دسههتان مههردم قدرش ه ا

تش هیی و در گلههزار شهههدای

او اخن که وظیفه ی ير مسلمان اس که به ج هه برود و دخن خود را ادا ک د و برای رضای خدا بج د و بکشد و کشته شود.من به ج هه
مهی روم تهها از جمهههوری اسههشمی و ورههن خههود دفههاع که م .در اخهن راه مقههد

اگههر شهههید شههدم بههرای مههن گرخهه و زاری نک یهد .بههه خهاد امههام حسهین(ع) باشهید کههه

درصحرای کربش ت ها بود.به خاد روز آخرت باشهید و از اخهن کهه فرزنهد خهود را از دسه داده اخهد ،يهی نهاراحتی نداشهته باشهید  .چهرا کهه خداونهد اخهن سرنوشه را بهرای
من تعیین کرده اس .
خاررات:
خارره ای به نق از يم رزم شهید:

تان

يای بعثی با آرامش و نظم خاصی به سهم مها مهی آمدنهد و نیرويهای عراقهی مهدام شهلی

مهی کردنهد.تمهام م طقهه وجه بهه وجه زخهر آتهش دشهمن رفه و

دلهره و التها شدخدی حکم فرما بود《عملیات کربشی پ ج》در《شلمچه 》آغازشده بود《،ع داهلل》نیز در
.jpg871666_16878616rps

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید فرهاد حیدری
تاریخ تولد1688/8/14 :
تاریخ شهادت1633/1/7 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
زندگی امه:
تابستان سا 8333بعهد از په ج سها انتظهار پهدر و مهادر بهه دنیها آمهد.نهامش را《فريهاد》گباشهت د تها روزی تیشهه بهر دسه بیسهتون ج هو کشهور در او گم هامی
يمچون دخ ر يمرزمانش در برابهر نهامردی يها باخسهتد و اجهازه تجهاوز دشهمن را بهه مرزيهای کشهور اسهشمی نديهد .آری روزيهای پهر رهراوت کهودکی را در دامهان پهر
مهر مادر گبراند و
《دبستان وحید سعادتشهر》يف سهال ی پهر از شهور و يیجهان را بهرای او رقهم زد .مردانهه دسه مهادر
شد .تحصیشت را تا پاخه ی دوم متوسطه ادامه داد و با شروع ج ه
مشههغو بههود و سهها

عهازم ج ههه شهد .مهدتی آمهوز

يهای نظهامی را فهرا گرفه .ابتهدا بهه ع هوان《بهی سهیم چهی》

چههون نشههانه گی هری را از پههدر در شههکار آموختههه بههود  ،بههه ع ههوان《آر.پ هی.ج هی زن》بههه دفههاع پرداخ ه  .امهها اخ هن شهههید بزرگههوار در سههحرگاه

 67/68/8368در 《عملیات فت الم ین》 که با رمز 《خا زيهرا( )》آغهاز شهده بهود ،په
به خی شهیدان پیوس .
پیکر پا و مطهر

را ريها کهرد و در يیهايوی درخهاخی از يفه سهاله يها گهم

در خ

روز به خاد ماندنی در

《گلزار شهدای سعادتشهر》 در جوار《امام زاده حسین(ع)》آرام گرف .

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید :

از ن هردی مردانهه در حهالی کهه تانه

يهای دشهمن را يهد گرفتهه بهود

بههرادران و خههوايران شههما وارث اسههلحه ی از دسه افتههاده ی مههن يسههتید،يرگز تهها آخههرخن قطههره ی خههون خههود بهها دشههمن اسههشم سههاز
گو

نک یهد و يمیشههه و در حهها

به فرمان امام ام باشید و به خاری خدا اخن انقش را به کشور يای دخ ر صادر ک ید!

اگر به جای آ از زمین خون جاری شود صدام و مزدورانش کوچ

تر از آن يست د که بتوان د جلوی امام و مل را ب یرند.

به پدر و مادرم وصی می ک م که مرا حش ک د و از آن يا می خهوايم کسهانی بهر ج هازه ی مهن نمهاز ب بارنهد کهه پیهرو خهط امهام باشه د .در غیهر اخهن صهورت ج هازه
ام را بدون نماز به خا بساارخد و براخم گرخه نک ید چون در مقاب اسشم و ري رم ناچیز يستم !

خطا به مادرم:
پیراين من را به در خانه بیاوخز

تا مردم اخن شهر ن وخ د پسر

نیس

با خواير من نیز م و او به کجا رف

چون تازه جوان اس تحم نتواند

والسشم
بسیجی《فرياد حیدری》
خاررات:
.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید غالمحسین شکری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1636/3/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
در سهها 《8336غههشمحسههین》متولههد شههد .لحظهههيهها بههه سههرع گبشهه و يفهه سههاله شههد و يمههراه بهها دوسههتان قههدم بههه《دبسههتانم ههوچهری》در
محلهی《بوکان》نهاد.خانوادهی وی در سا  8366از《بوکان》به 《سعادتشهر》مهاجرت کردند و با يجرت اخشان برای اولین بار در
《پاخ اه مقاوم قد 》ث

نام کهرد .در سها 8363يمهراه بها بیسه و په ج نفهر از يمرزمهان خهود بهه 《مهابهاد》رفه و مهدتی در تاههيهای 《قزلچهه》مشهغو

دفاع شد.
روز ديم شهرخورماه سا
 8363بود که با يمرزمانش از جمله《شهیدحاجیپور و شهیدخ ازی》با ماشین عازم
《مهاباد》بودند ،درسن يفده
سال ی به دخدار مح و شتاف .
پیکر پا و مطهر

با حضور

مردم شهید پرور تشیی و در
《گلزارشهدایسعادتشهر》
به خا سارده شد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

من وصی خود را با شهادت
شروع میک م:
رايیان واقعی،شهیدان اسشم
يست د که با دادن خون خود
حقانی اسشم را ثاب کرده
اند .شهادت شیرخنترخن کشم
و باالترخن افتخار اس و
شهادت در راه خدا باالترخن
ارز اس  .ای يمشهرخان به
قدرت خود تکیه نک ید و مغرور نشوخد و فقط به قدرت خدا تکیه ک ید.
برادران و خوايران در نماز جمعه
شرک ک ید و حضور در صح ه و جلساتاسشمی و دخ ی را فرامو

نک ید که مش محکمی اس بر ديان دشم اناسشم .ازخانوادهام

حشلی میرل م و از آن يا میخهوايم اگهر بهه فهیض شههادت نائه گردخهدم گرخهه نک یهد و خوشهحا باشهید ،کهه اخهن کهار باعهث مهیشهود مشه محکمهی بهه ديهان
م افقین بشود.
《غشمحسینشکری》
والسشم
خاررات:
خاررهای به نق از مادرشهید:

ش ی بر س ین برروی زمین
نشسته بود  ،ما با اصرار از وی خواستیم که چون يوا سرد اس آن ش را در خانه بماند و به پاخ اه نرود.
او گف 《:اگر امش نروم به شهدا خیان کردهام .حا که س م برای ج هه کم
.jpg663118_16878616rps

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید رستم شیروانی
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:

در خازديم دی ماه سا  8337به دنیا آمهد .تحصهیشتش را تها سهوم راي مهاخی ادامهه داد و يمیشهه مهورد تشهوخ معلمهین قهرار مهی گرفه .بهه عله پهر جمعیه بهودن
خانواده ،درسش را ريا کرد و به خهاری پهدر شهتاف  .در روزيهای پرشهور انقهش اسهشمی پیشهتاز م هارزات بهود .بها شهروع ج ه

تحمیلهی در اولهین فرصه در《پاخ هاه

مقاوم قد 》 به عضوخ بسیج در آمد و ش يای زخهادی را تها صه بیهدار مانهد و از دسهتاورد يهای انقهش اسهشمی حفاظه نمهود .اواسهط ج ه
را واج تهر از پشه ج ههه دانسه  .لهبا اولهین بهار آ رسهان و سهقای رزم هدگان شهد.مهدت دو مهاه بهه تشه ه ل هان آ مهی رسهاند.په
بازگش  .سها

از پاخهان منمورخه بهه خانهه

در خها 《کردسهتان》 مهدت سهه مهاه در خهط《لهوالن عهرا 》بهه پاسهداری از حهرخم اسهشم و انقهش پرداخه  .بها وجهود اخهن کهه دفترچهه ی

آماده به خدم برای خ
موق در حین آموز
ج و و سا

بهود کهه ج ههه

سا دخ هر داشه ولهی نتوانسه دوری از دخهار دوسه را تحمه ک هد.لهبا در《پادگهان آموزشهی شههدا》تخرخه را فهرا گرفه کهه يمهان

از ناحیه ی کمر مجروح شهد.او تها خه

يفتهه ،مجروحیه خهود را از خهانواده پ ههان کهرد تها مهان رفته ش بهه ج ههه نشهوند.مهدتی را در ج ههه ی

از يمان جا به غر کشور اعهزام شهد.عملیهات《کهربشی ده》 فهرا رسهید .چ هدخن نفهر داورله تخرخه چهی الزم بهود .فرمانهده بها وی مخالفه کهرد

و به او مخالف کرد و به او گف 《:ما در جاخی دخ ر به شهما نیهاز دارخهم》.امها فرمانهده را قهان کهرد و میهدان مهین را بها شهجاع تمهام پها و راه را بهاز کهرد.گهردان
بههه راه خههود ادامههه داد.در ب هین راه بهها س ه ر کم هین دشههمن مواجههه شههد و در حههالی کههه از سههه رههر در محاصههره ی دشههمن بههود در《ارتفاعههات مشههر بههه شهههر
ماووت》يد تیر دشمن قرار گرف و در تارخ  17/68/8366به شهادت رسید.
پیکرپا و مطههر

په

از شصه و يفه روز ت ههاخی در دخهار غربه بهه وسهیله ی دخ هر يهم رزمهانش ش اسهاخی و بهر دو

شهیدپرور 《سعادتشهر》تشیی و در جوار دخ ر شهیدان به خا سارده شد.
وصی نامه:
.
خاررات:

دوسهتان و يهم سه ران و آحهاد امه

.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید محمود عوض زاده
تاریخ تولد1681/6/16 :
تاریخ شهادت1631/3/13 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
در بیسههتم خههرداد مههاه سهها 8331در خههانواده ای پههر جمعیه بههه دنیها آمههد.تحصهیشت ابتههدائی را در《دبسههتان وحیهد》شههروع کههرد و تهها سهها دوم راي مههاخی مشههغو
تحصی بود ،اما با فوت ناگهانی پدر دس از در

کشید و نان آور خانه شد.

يمزمان با پیروزی انقهش اسهشمی روح مهوا کفهر سهتیز

او را بهر آن داشه کهه بهه ع هوان خه

بسهیجی سهاده بهه پاسهداری از دسه آورد يهای انقهش اسهشمی

باردازد.
با شروع ج

مدتی در ج هه يای غر کشهور بهه م هارزه و مجايهده پرداخه امها سهرانجام در شههرخور  8366تیهر دشهمن بهه ناحیهه ی کمهر و شهکم وی اصهاب کهرد

و مجروح گردخد .مدت خ

يفته در

《بیمارستان تهران》بستری بود اما عم زخم يا به حدی بود که در تارخ 16/66/8366دعوت ح را ل ی
پیکر پا و مطهر

پ

از تشیی با شکوه در《دار الرحمه ی سعادتشهر》در ک ار يم رزمانش آرام گرف .

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

شما ام شهید پرور ،پیرو خط امام باشید و در تمام عمر خود از اخشان پیروی ک ید!

و به فیض شهادت نائ آمد.

اخ جان از زمانی که انقش به پیروزی رسید و امهام را شه اختم عشقهه زخهادی بهه اخشهان پیهدا کهردم و بهه او اخمهان دارم.از وقتهی کهه ج ه

تحمیلهی آغهاز شهد و امهام

دستور دادند که يمه ی مردم باخد نظامی باش د با اخهن کهه دانهش آمهوز بهودم از معلهم اجهازه گهرفتم و در بسهیج ث ه نهام کهردم؛ دوره ی نظهامی را گبرانهدم و بهه ج ههه
آمدم تا برای خدا و دخن خدا دفاع ک م و روزی برسد که انقش اسشمی را به تمام جهان صادر ک یم.
از دوستان و خانواده می خوايم چ ان چهه بهه فهیض شههادت نائه گردخهدم بهراخم گرخهه نک هد چهون شههید يمیشهه زنهده اسه و ادامهه دي هده راه رزم هدگان و شههدا
باش د.
بسیجی توفی خافته
《محمود عو

زاده》

36/63/8366
خاررات:
.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید فریبرز محمدپور
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:

زندگی امه:
فروردخن ماه سا 8336در روستای《مادر سلیمان》 گرخه ی نوزادی از دور ش یده شد که سالهای بعد در قهقهه ی مستانه ا
《ع د ربهم خرزقون》شد .پدر

کهارگری سهاده و مهادر

زنهی زحمهتکش و صه ور بهود .دوران کهودکی را در خهانواده ای متهدخن و پهر جمعیه بها سهختی و مشهق

يای زخاد پشه سهر گباشه .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را در سعادتشههر بها موفقیه ادامهه داد.امها بهه عله فشهاريای مهالی از ادامهه تحصهی بهاز مانهد و جهه
تامین مخار زندگی بهه کاريهای مختلفهی از جملهه کشهاورزی و داد و سهتد پرداخه  .او گیهری انقهش اسهشمی مصهاد بها خهازديمین بههار زنهدگی او بهود بها وجهود
سن کم ش يا خود را به پش بام
می رساند و يم دو

بها دخ هر يمسهاالن خهود شهعار《اهلل اک هر》سهر مهی داد .سهن کهم ،جثهه ی کوچه

و عهدم رضهاخ والهدخن مهان او بهر سهر راه مجايهدت در

ج هه بود.
سرانجام مادر را متقاعد کرد تا رضاخ پدر را جل ک د و در خهرداد مهاه  8361بهه اتفها بیسه نفهر از يمشههرخان عهازم ج ههه شهد .پهدر
کم راضی به اعزام او به ج هه ن ود تا مح اعزام آمد و او را از زخر قرآن رد کرد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

کهه تها آن روز بخهارر سهن

به ج هه ن رد اخمان با کفر می روم تا با نثار خون خود در به ثمر رساندن انقش اسشمی وظیفه انسانی و اسشمی خود را انجام داده باشم.
در لحظات حسا

ک ونی که مکت و میهن عزخزمهان مهورد تجهاوز ابهر ج ابتکهاران شهر و غهر قهرار گرفتهه ب ها بهه دسهتور ري هر عظهیم الشهان امهام خمی هی وظیفهه

شرعی خود دانستم که در اخن جهاد مقد

شرک ک م.

38/63/8361
بسیجی توفی خافته
《فرخ رز محمد پور》
خاررات:
چون قد

کوتهاه بهود ،ي هام تحوخه گهرفتن تجهیهزات ج ههه در《مهدخهه ی ايهواز》يهی کهدام از ل ها

توزخ ل ا

به وی گفته بود:

《تو باخد برگردی و نمی توانی به خط مقدم بروی》!
بغض گلوخش را گرفته و گف :
《من با اصرار رضاخ نامه ام
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يهای رزم بهه انهدامش نمهی خهورد بطهوری کهه مسهوو

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید بهرام قربانی
تاریخ تولد83/1/5 :
تاریخ شهادت35/6/15 :

نام مدرسه11 :بهمن
زندگی نامه:
در پ جمین روز از فروردخن ماه سا 8336مقارن با عید قربان در خانواده مبي ی متولد شد .تحصیشت ابتداخی و راي ماخی را در
《علههی آبههاد کمهین 》و دوران متوسههطه را تهها دوم متوسههطه در《دبیرسههتان بیسه و دو بهمههن》در《سعادتشهههر》ادامههه داد .يمزمههان بهها تحصهی در مغههازه پههدر
کههار م هی کههرد و بیشههتر اوقههات در جم ه آوری محصههو باغات،پههدر را خ هاری م هی داد .در سهها 8366شهههادت پسههر عمههوخش《سههیاو
شهادت داخهی ا

《مههر علهی بههروزی》 را بهه چشهم دخهد .در او اردخ هشه مهاه سها 8361بهرای اولهین بهار عهازم ج ههه يهای ج ه

《پادگان شههید بهشهتی جههرم》بها پهانزده نفهر از دوسهتانش آمهوز

قربههانی》و در سهها 8368
شهد .مهدت خه

مهاه در

يهای نظهامی را فهرا گرفه  .چ هدخن بهار بهه ج ههه يهای ج هو و《کردسهتان》اعهزام شهد.

سرانجام در تارخ 81خرداد ماه  8361در م طقه ی عملیاتی《فاو 》به دخدار دوس شتاف .
پیکر پا و مطهر

در رمضان سا  8361به زادگايش انتقا خاف و با استق ا پر شور مردم در《گلزارشهدای علی آباد》آرام گرف .

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

يههم اک ههون کههه عههازم ج هههه يههای ح ه علی هه بار ه يسههتم بههاقل ی سرشههار از مح ه بههه خههدا و عش ه بههه شهههادت اخ هن راه را انتخهها و برحس ه تکلی ه مههبي ی
خوخش《ندای ي من ناصرا خ صرنی》حسین زمانمهان را ل یه
شدن با ندارم و آن را سعادت می دانم.
لبا پیروزی خاشهادت در نظرم خکسان اس .

گفتهه و مهی روم تها بها لشهکر کفهر بجه م و چهون اخهن ج ه

جههاد فهی سه ی اهلل اسه از کشهته

يمه ی برادران و خوايران را توصیه می نمهاخم و از دوسهتان و ادامهه دي هدگان راه شههدا مهی خهوايم کهه مطیه فهرامین امهام امه باشه د و از يهر معصهیتی خهودداری
ک د و در نماز يای جمعه و جماع و دعايای 《کمی و توس 》 که انسان را به سوی ح سو می ديد شرک فعاالنه داشته باشید!
در پاخان از پدر و مادرم و خوايرانم و بهرادرم و يمهه ی و آشه اخان حشلیه مهی رله م و از شهما مهی خهوايم کهه بهرای سهشمتی امهام و پیهروزی رزم هدگان اسهشم دعها
ک ید!
خاررات:
خارره ای به نق از مادر شهید:

آخرخن باری که رايی ج هه يای ج و بود،ي ام خداحافظی قرآن بر سر

گرفتم خ

لحظه به خودم گفتم:

《نک د بهرام برود و بدون دس و پا برگردد!نک د اخن رفتن برگشتی نداشته باشد! در يمان لحظه نداخی از قل م ش یدم که گف اخن ج
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید الماس ارشدی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :دبیرستان  11بهمن
زندگی نامه:
در سهها 8311در جهههاد سههازندگی 《ارس ه جان》مشههغو خههدم بههه روسههتائیان محههروم آن م طقههه شههد.بهها بازگشههاخی مدار ،تحص هیشت خههود را در دبیرسههتان پ هی
گرف و يم زمهان در《مسهجد ولهی عصهر》در روسهتای《علهی آبهاد》مسهوو کتابخانهه شهد.بهه پیهام ر گرامهی اسهشم و ائمهه ارهار،خصوصها مهوال علهی(ع) ارادت
خاصی داش ؛ از اخن رو نام 《علی را برای خود برگزخد و به خانواده و دوستان سفار

کرد که از اخن به بعد او را ( علی ) صدا بزن د.

در سهها  8366مههردم 《علههی آبههاد》بهها يههداخ و حماخهه حجههه االسههشم مرحههوم《حهها علههی اک ههر صههادقی》-روحههانی محهه  -شههروع بههه مرمهه و
نوسازی《حسی یه ی شهدای علی آبهاد》نمهود و جاله اخهن کهه جهوايرات ايهداخی زنهان《علهی آبهاد》بهه حسهی یه را بهه او کهه امانه داری مشههور بهود ،تحوخه
دادند تا به فرو
با شروع ج

رسانده و خر حسی یه شود.
تحمیلی پ

از نام نوخسی و گبراندن دوره ی آموزشی ج

به رور داورل انه در سه نوب به ج هه يای ج

اعزام گردخد؛

در تههارخ  61/61/66در 《عملی هات ررخ ه المقههد 》بهها يههد آزادسههازی 《بسههتان》 و《ت ههه ی چزابههه》صههورت گرف ه حضههور داش ه ،که م جههر بههه زخم هی
شدن وی از ناحیه ران پای راس شد .پ
پهه

از به ودی ،دوباره دخ ر در تابستان سا 8368به ج هه اعزام شد.

از دالوری يههاخی کههه از خههود نشههان داد بههاالخره در 《عملیههات محههرم》و در ج هههه ی 《عههین خههو 》در روز  81/61/68شهههد شههیرخن شهههادت را

نوش هید.مروارخ هد وجههود

بههرای يمیشههه در صههد گم ههامی پ هههان گردخ هد و پ ه

شهرستان پاسارگاد تشیی و در گلزار شهدای محله علی آباد به خا سارده شد.
وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:

از  33سهها پیکههر پهها و مطهههر

در اسههف دماه  11توسههط مههردم شهههید پههرور

برادران و خوايران محترم!
اک ون که به سوی دخار عاشقان روانهم خهدا میدانهد ،درونهم چهه می هبرد؛ و يمهان رهور کهه قله پهاکم آگهاه اسه شههید خهوايم شهد و بهه آرزوی خهود کهه پهرواز بهه
سوی《اهلل》اس خوايم رسید وشهادت را افتخار میدانم .بهرای مکته اسهشم باخهد خهون بهديیم ،تها اسهشم يمیشهه زنهده بمانهد.اک هون بعهد از گبشه يفهده سها از
عمرم ،يی چیز جز شهادت گلوی تش ه ی مرا سیرا نخوايد کهرد.آری يهر که

کهه شههید مهی شهود ،تولهدی دخ هر پیهدا میک هد و په

اگهر مهن يهم شههید شهدم -

که می شوم -و تولدی دخ ر پیدا کردم در جشن تولدم شادی ک ید و فرخاد بزنید:
《مر بر آمرخکا...و خداخا! خداخا! تا انقش مهدی(عج) خمی ی را ن ه دار》.
برادران و خوايران مسهلمان《علهی آبهاد》،از اسهشم و روحانیه جهدا نشهوخد کهه اگهر جهدا شهدخد شکسه خوايیهد خهورد .بهه خداونهد مهربهان توکه ک یهد و از شهر
خا

يای زمان به خدا پ اه ب رخد که م ادا شما را از امام خمی ی و روحانی جدا ک د.

برای رو عمر امام ام دعا ک ید و يمیشه در صح ه باشید و فقط پیهرو خهط والخه فقیهه باشهید تها آسهی ی بهه اخهن مملکه نرسهد! از تمهام گهروه يهای غیهر اسهشم و
آمرخکا نفرت داشته باشید و آن يها را ن بارخهد توروهه ک هد کهه آن يها ظهايری اسهشمی دارنهد ولهی در حقیقه بهرای آمرخکها و شهوروی خها بهتهر ب هوخم شهر و غهر
خدم می ک د.
اک ون چ د سخن با پدر و مادر عزخزم دارم:
عزخزانم مرا حش ک ید که نتوانستم فرزنهد خهوبی بهرای شهما باشهم.برشههادت مهن گرخهه مک یهد واز تمهام دانهش آمهوزان میخهوايم تها بهه در
آخ ده ی کشور اسشمی ما به در

خهود ادامهه دي هد کهه

خواندن آن يا بست ی دارد.

خوايرانم! حجا اسشمی را حفظ ک ید که می گوخ د《:حجا تو از خون من کوب ده تر اس 》.
به امید پیروزی اسشم برکفر جهانی! والسشم《علی ارشدی 81/66/68
خاررات:
خارره ای به نق از مادر شهید:

《علی》فرزند او من بود و در زمان شیر خوارگی،يمیشه بها وضهو بهه او شهیر میهدادم .در دو سهال ی بهه يمهراه پهدر
به خارر کوچکی 《علی》و دوری راه راضی با رفتن ن ودم،ولی پدر
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اصرار داش که بروخم.خوا

بهه زخهارت امهام رضها(ع) رفتهیم.ق ه از رفهتن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید غالمعلی ایزدی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1638/8/15 :

نام مدرسه :دبیرستان  11بهمن
زندگی نامه:
در خکی از روزيای سرد زمستان سها  8336در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .ي هوز رعهم شهیرخن زنهدگی را نچشهیده بهود و در روخايهای کودکانهه غورهه
ور بهود کهه مههر ناگههانی پههدر  ،او را بهرای مسههولیتی سه ین آمههاده کهرد .تحصهیشت را تهها متوسهطه در زادگههايش ادامهه داد .در رههو تحصهی يههر يفتهه کودکههان و
نوجوانان يم سا خود را به م ز دعوت می کهرد و بهرای آنهها جلسهه قهرآن تشهکی مهی داد .وقتهی بهه سهن چههارده سهال ی رسهید  ،وظیفهه خهود دخهد کهه بهه سهوی
ج هه يای ح علیه بار بشتابد و دخن خود را به انقش ادا ک د .امها سهااه بهه خهارر غیهر قهانونی بهودن سهن او  ،نسه

بهه اعهزامش موافقه نمهی کهرد و بها پی یهری

و اصرار فراوان سرانجام رضاخ مادر را شهر اصه اعهزام کهرد و اخهن گونهه بهود کهه توانسه بهه يهدفش جامهه ی عمه باوشهاند .چ هدخن بهار ج ههه و عملیهات يهای
مختله را در رههو دوران ج ه
يمسر

تحمیلهی تجربههه کههرد .در اواخههر سهها  8363بهها اخ کههه بههه تههازگی ازدوا کههرده بههود  ،بههاز يههم راي هی ج هههه شههد و ق ه از رفههتن بههه

گفته بود 《:من مهی روم تها کهاری حسهی ی انجهام ديهم و تهو کهه میمهانی باخهد کهار زخ هی ک هی》 ! او رفه و در م طقهه《چ ولهه》 آمهاده ن هرد شهد .

ش 《عملیات عاشهورا ی دو》فهرا رسهید  ،تیربهار يهای عراقهی مهداوم شهلی
.جی》 را مسل کرد و فرخاد اهلل اک ر با صدای انفجهار در يهم آمیخه  .په

مهی کردنهد و تمهام م طقهه را وجه بهه وجه زخهر آتهش گرفت هد .ق ضهه ی《 آر.پهی

از سهاعتی درگیهری و ج ه

تیر م هدم شد و سرانجام او با شهدای کهربش يمسهفر شهد .بهه دلیه نفهوذ آتهش زخهاد دشهمن په

و گرخهز  ،مقهدار زخهادی از ادوات ج هی عهرا بهر اثهر اصهاب

از شههادت در م طقهه《چ ولهه》مفقهود شهد و دخ هر خ هری از او

به دس نیامد .خانواده تا پ ج سا به اخن امید که در اسارت به سر مهی بهرد روزيها را سهاری کردنهد امها در سها  8361کهه اسهرا آزاد شهدند  ،اخهن انتظهار بهه تله تهرخن
صورت خود رقم خورد و ي وز مادر
می مان د چ ان آوازه آنان در عر
آن يا اس بیان ک د.
عش خع ی استخوان و خ
سا يا ت های ت ها زخر خا
وصی نامه:

پش

په

از سهالها بهی صه رانه م تظهر اوسه  .آری شههدا کهه بهه قلهه رفیه مع وخه و تقهوا رسهیدند بسهیاری از آنهان گم هام ماندنهد و

اعشء پیچیده اسه کهه اذيهان مها از در آن عهاجز و نهاتوان اسه و قلهم يهای مها نمهی توانهد ذره ای از بزرگهی يهاخی کهه در خهور

.
:خاررات
.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید سعید باصری
تاریخ تولد1651/5/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :دبیرستان  11بهمن
زندگی نامه:
با رلوع خورشید پ جمین روز فروردخن ماه سا 8316در
《محله ی علی آباد》 در خانواده ای مبي ی و متدخن به دنیا آمد.وقتهی ج ه

بهر اخهران تحمیه شهد دخ هر پهای مانهدن نداشه ،اما سهن کهم مهان رفته ش بهه ج ههه

می شد.چ د سالی در پش ج هه در پاخ هاه مقاومه و مسهجد فعالیه کهرد.در مقطه دبیرسهتان در
بار سراغ پدر رف تا با اصرار و سهماج اجهازه ب یهرد و سهرانجام بها گهرفتن رضهاخ خهانواده ا

میخوانهد و تهازه وارد سهن شهانزده سهال ی شهده بهود.بهرای آخهرخن

روانهه ی ج ههه شهد.در پ جمهین روز فهروردخن مهاه سها 8316بها بههار

آمد و سر انجام در تارخ بیس و يفتم فروردخن ماه سا  8366در م طقه ی بو الحسن در سن شانزده سال ی به شهادت رسید.
پیکر پا و مطهر

با حضور گسترده مردم در《گلزار شهدای علی آباد کمین》به خا سارده شد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
.jpg661681_16878616rps

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید خلیل جعفری
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :دبیرستان  11بهمن
زندگی نامه:

زندگی امه:
در روز خههازديم اردخ هشهه مههاه سهها  8318بعههد از سهها يهها نههبر نیههاز و آرزوی داشههتن فرزنههد پسههری کههه تکیههه گههاه چهههار خههواير باشههد ،در محلههه 《حمههام
که ه》در《سعادت شههر》 چشهم بهه جههان گشهود .پهدر در خهوا دخهده بهود کهه نهام اخهن بسهیجی کوچه

را 《خلیه 》 ب هبارد و مهادر او را 《غشمرضها》

صدا می کرد تا غشم امام رضا (ع) باشد .در سها يهای پیهروزی انقهش اسهشمی يمهراه بها يمسهاالنش پها بهه 《مدرسهه ی وحیهد》گباشه  .کهش
در

را نیمه تمام ريا کرد و برای آموز

نظهامی رايهی 《پادگهان آموزشهی کهازرون》شهد .مهدت خه

مهاه رزم يهای شه انه و آمهوز

دوم راي مهاخی،

نظهامی را فهرا گرفه  .وقتهی

دستانش تحم سشح را داشت د ،بها اصهرار و سهماج رضهاخ پهدر و مهادر را گرفه تها عهازم ج ههه شهود .روزيهای زخهادی را در ج ههه مانهد و بهه ع هوان ته
گف و با شوقی عارفانه در ن رديا شهرک کهرد؛ تها اخهن کهه دشهمن بعثهی در اخهن م طقهه پاته

فرمان امام را ل ی

تیرانهداز

زد و رزم هدگان زخهر بهاران گلولهه و خماهاره و آتهش

قرار گرفت د و جمعهی از آن يها از جملهه《شههید خلیه جعفهری》در چههارم خهرداد مهاه  8367در م طقهه عملیهاتی 《شهلمچه》 بهه شههادت رسهید .آن قهدر شهدت
آتش زخاد بود که نتوانست د ج ازه يا را به عق انتقا دي د.
پیکر پا و مطهر
پا و مطهر

وصی نامه:

سا يها در زخهر آفتها سهوزان و خها يهای خهون آلهود 《 شهلمچه》بهاقی مانهد .تها اخهن کهه در دی مهاه سها  8377په

ش اساخی و بر دستان مردم تشیی و در گلزار 《گلزار شهدای سعادت شهر》 به خا سارده شد.

از  86سها پیکهر

فرازی از وصی نامه ی شهید:

پیام من به مردم 《سعادت شهر》 اخن اس که يرگز دس از
《امام خمی ی》 برندارنهد و از زنهان و دختهران مهی خهوايم کهه يمیشهه حجها خهود را رعاخه ک هد و بها حفهظ حجها مشه محکمهی بهه ديهان دشهم ان اسهشم
بزن د و از خوايرانم می خوايم حجا خود را حفظ ک د و زخ
خاررات:
.
.jpg813766_16878616rps

گونه پیام خون مرا به گو

غافشن برسان د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید بهرام شیروانی مقدم
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1636/1/3 :

نام مدرسه :دبیرستان  11بهمن
زندگی نامه:
در سا 8336در خانواده ای مؤمن و بی آالخهش متولهد شهد.پهدر

در ارتهش جمههوری اسهشمی اخهران در جهای جهای مهیهن اسهشمی مشهغو خهدم و مهادر

نیهز

خانهه دار بهود.تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی و متوسههطه را در《سهعادت شههر》ادامهه داد و يمچ هان بهه فعالیه يهای بسهیجی وار در پاخ هاه مقاومه مشهغو بههود.
شور وشو به والخه او و دخ هر يمکشسهی يهاخش را در سها 8361بهه ج ههه کشهاند.مهدتی در 《دارخهوخن》و《عهین خهو 》و سها
جم س ر نشی ان اسشم پیوس و سهرانجام بهر اثهر مهو انفجهار شهرب شههادت نوشهید و پیکهر پها و مطههر

در《پاسه اه زخهد》بهه

بها حضهور گسهترده ی مهردم 《سهعادت شههر》در

جوار حرم امام زاده حسین(ع) آرام گرف .

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

《وَالتَحس َنّ الَبخنَ قتِلوا فی سَ ی اللّه اَمواتاً بَ اَحیاء عِ دَرَبهم خَرزِقون》
(آ عمران )861/
《مرده نا دارخد《کسانی را که در راه خدا کشته شدند؛ بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی می رند》.
از برادران و خوايران مسلمان می خوايم که به ري هر ک یهر انقهش اسهشمی حضهرت امهام خمی هی《رضهوان اهلل》اخهن نهور چشهم مله مسهلمان نائه بهر حه امهام
زمان(عج) توجه ک ید و ن بارخد که دشم ان بهه مهرز يهای شهما رخ هه ک هد.از پهدر و مهادر و اقهوام مهی خهوايم اگهر در حه آنهان کوتهايی کهرده ام حهش ک هد و اگهر
شهید شدم بر سر خاکم گرخه نک د زخرا شهید گرخه ندارد.

شهید زنده اس و《نظر میک د به وجیه اهلل》
از معلمین گرامی که برای آموز
خاررات:
.
.jpg663311_16878616rps

ما زحم کشیده اند می خوايم که بچه يا را روری تربی ک د تا به خ

فري

کامشً اسشمی برس د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید علی شهوندی
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان توحید
زندگی نامه:
در نهم خرداد ماه سا 8331متولهد شهد.از يمهان دوران کهودکی دارای ن هوغ بهاالخی بهود .در مسهابقات قهرآن نیهز سهرآمدبود.بهه رهوری کهه در چ هدخن مرحلهه مقهام او
مسابقات قهرآن را احهراز و در م طقهه و اسهتان بهه خهوبی درخشهید.بعهد از پاخهان دوره ی راي مهاخی از ررخه آزمهون دبیرسهتان يهای نمونهه دولتی،بها کسه نمهره عهالی
وارد 《دبیرستان ش انه روزی توحید شیراز》شد.با گهرم شهدن ت هور ج ه
يا حرک ک د.اخشان م طقه ی عملیهاتی فهاو را انتخها کهرد و سها

او يهم وظیفهه ی شهرعی خهود دانسه کهه باخهد سه ر مدرسهه را تهر و بهه سهوی ج ههه

از خکهدوره پیکهار بهه مرخصهی آمهد.بهار دوم بهه شهلمچه اعهزام شهد و سهیزده روز بعهد از اعهزام در

روز 81/88/8361در حالی که مشهغو وضهو گهرفتن بهود توسهط يواپیمايهای دشهمن بعثهی نشهانه گرفتهه شهد و از ناحیهه ی سهر مهورد اصهاب قهرار گرفه و بهه درجهه
شهادت نائ آمد.

وصی نامه:

فرازی از وصی نامه ی شهید:

در اخن بريه از زمهان کهه وظیفهه ی يهر شهخص مسهلمانی دفهاع از مهیهن و اسهشم و قهرآن اسه ،دفاع از شهر و نهامو

و اسهشم قهرآن را بهر خهود الزم مهی دانهم و

باخد که در ج هه يای نور علیه ظلم حضهور داشهته باشهم .از يمهه ی امه شههید پهرور مهی خهوايم کهه قهدر امهام_اخهن نعمه بهزر الههی_را بدان هد و تها گسهتر
اسشم در سراسر گیتی دس از او بر ندارند.به شما وصهی میکه م پشهتی ان والخه فقیهه و روحانیه عزخهز باشه د و از وجهود اخهن قشهر محتهرم اسهتفاده نمائیهد.شهما پهدر
و مادر عزخز! اگر چه جای من و امثا من خالی اس ،ولی بدانید کهه خداونهد بهزر وعهده داده اسه کهه جهای شههدا را پهر ک هد و چهه نعمتهی از اخهن بهاالتر کهه خداونهد

متعا به نظر رحم به شهما مهی ن هرد.از شهما میخهوايم اگهر سهعادت مهرا خهاری کهرد و بهه فهیض شههادت نائه گردخدم،خانهه ياختهان را چراغهانی ک ید،آن ونهه کهه از
روش ی خانه شما چشم تمام م افقین و دشم ان اسشم کور شود.از يمه ی دوستان و آش اخان رل آمرز

والسشم علیکم و علی ع اده الصالحین
بسیجی توفی خافته
《علی شهوندی》
خاررات:
.
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کرده و التما

دعا دارم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید عبدالرحمن جوکار
تاریخ تولد84/1/11 :
تاریخ شهادت38/8/11 :

نام مدرسه :سلمان فارسی
زندگی نامه:
روز ديم فروردخن مهاه سها  8331دخهده بهه جههان گشهود .دوران ابتهداخی را در《مدرسهه راي مهاخی سهلمان فارسهی》در《محلهه علهی آبهاد》 رهی کهرد .بها شهروع
ج

مدت خ

ماه آموز

يهای نظهامی را رهی کهرد و بهه ج ههه يهای ج هو کشهور اعهزام شهد  ،سهن و سهالش کهم بهود .ل ها

و کهشه بهرای او بهزر بهود .ته

تیرانداز بود و در چ دخن مرحله در عملیات يای مختل در برابر دشمن اخسهتاد و ج یهد و چ هد بهار يهم مجهروح شهد .ي هامی کهه بهرای آخهرخن بهار بهه مرخصهی آمهده
بود  ،دو روز ق

از موعد مقرر  ،آماده رفتن به ج هه شد .و اخن بار در تارخ  16/63/8363با اصاب ترکش به ناحیه دس و سر

《 پاس اه بیات》به خی عاشوراخیان پیوس و پیکر پا و مطهر

 ،در اررا

میهمان يمیش ی گلزار شهدای علی آباد》شد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید:

پدر و مادر عزخزم !
شما می دانید که شهدا زنهده يسهت د و نهزد خداونهد  ،روزی مهی خورنهد ؛ لهبا اگهر خداونهد شههادت را نصهی مهن کهرد  ،از شهما مهی خهوايم کهه در مهر مهن گرخهه و
زاری نک ید و اخن را بدانید که مر به سراغ يمه
می آخد .از شما می خوايم که امام را ت ها ن بارخد و در نمازيهای جمعهه و جماعه شهرک ک یهد .مهن بهرای ت لیغهات شههید نشهدم! فقهط يهدفم رضهای خهدا بهود و اگهر
در رو دوران کوتاه زندگی برای شما فرزند خوبی ن ودم از شما می خوايم که مرا حش ک ید .والسشم

بسیجی توفی خافته
《ع دالرحمن جوکار》

87/63/63

خاررات:

خارره ای به نق از مادر شهید:

ي وز مو بر صهورت و سهیمای معصهومانه ا
بود .وقتی که صح

از دفاع از خا و نامو
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سه ز نشهده و در کهش
و ارز

دوم راي مهاخی مشهغو بهه تحصهی بهود کهه عشه رفهتن بهه ج ههه آرام و قهرار

يای انقش به میان آمد  ،در

و مدرسه

را از او ربهوده

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :پاسارگاد
نام شهرستان :پاسارگاد

شهید خدایار قربانپور
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :سلمان فارسی
زندگی نامه:
در فروردخن ماه سا  8331در خ

خهانواده پهر جمعیه متولهد شهد .پهدر

بهه شهغ باغهداری و مهادر

خانهه دار بهود .تحصهیشتش را تها دوم راي مهاخی در《مدرسهه

سلمان فارسی》 ادامه داد .اند زمانی بعد از پیروزی انقش اسشمی به عضوخ بسیج در آمد و بیشتر اوقاتش را در پاخ اه مقاوم و مسجد ساری
می کرد .وی نوجوانی زحمتکش و پر ج ه و جهو

بهود و در امهور باغهداری پهدر را خهاری مهی کهرد و حتهی بهرای تهامین مخهار خهانواده از نعمه يهاخی کهه در کهوه

يای م طقه به وفور وجود داش استفاده می کرد .تا اخن که بها يمکشسهی يها تصهمیم عزخمه بهه ج ههه گرفت هد .در سهن شهانزده سهال ی بها اخهب رضهاخ نامهه پهدر از
رر بسیج به م طقه ی
《شههلمچه》 اعههزام شههدند .ي ههوز بیس ه روز از حضههور

در ج هههه ن بشههته بههود کههه سههاعاتی بعههد از شههروع عملی هات در سههحرگاه خههونین  18/88/8363تی هر بههاران

دشمن بعثی قل ماالمها از عشه اخهن نوجهوان بسهیجی را نشهانه گرفه و در میهان فرخهاد يهای《اهلل اک هر》دنیها را بهه ايلهش وا نههاد و بها سهی ه ی چها چها
میهمان《گلزار شهدای علی آباد》شد.
وصی نامه:
فرازی از وصی نامه ی شهید :

پدر و مادر عزخزم!
از اخن که در اخن دنیا نتوانستم شما را خاری ک م ،شرم ده يستم! امیدوارم بتوانم در آخرت ج ران ک م.شما را به《سیدالشهدا》قسم
می ديم پ

از شهادت من ن ران ن اشید و براخم گرخه نک ید تا دشمن خوشحا شود!

از برادرانم می خوايم که ادامه دي ده ی رايم باش د و ن بارند خون من و دخ ر شهدا پاخما شود.
از مادر و خوايرم می خوايم که زخ

وار در تربی فرزندان کوشا باش د!

از امه شههید پههرور《علهی آبههاد》 مهی خههوايم کهه يمیشههه وحهدت و خکاههارچ ی را حفهظ ک هد و پیهرو خهط امههام باشه د و آرزو دارم کههه خداونهد متعهها تها انقههش
مهدی(عهههج)
《امام خمی ی》را ن ه دارد .
والسشم 《خداخار قربان پور》
خاررات:
موجود نیس
.jpg138681_16878618rps

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد رضا رحمانیان
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید نبی اله ابراهیمی جهرمی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :اسالمی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حمید رضا احقاق جهرمی
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :اسالمی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید سعید اعظمی جهرمی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :اسالمی
زندگی نامه:
اعظمی
وصی نامه:
اعظمی
خاررات:
اعظمی
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید فتحعلی افتخار جهرمی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت38/1/1 :

نام مدرسه :اسالمی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عنایت اله حورنگ
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :اسالمی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید نادر حاتمی
تاریخ تولد1685/1/7 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل کاشانی
زندگی نامه:

گوشه ای زندگی امه شهید:
شهید نادر حاتمی در تارخ  31/68/67در خهانواده ای مهبي ی در روسهتای آبادشهاپور خفهر جههرم دخهده بهه جههان گشهود.از يمهان اوان کهودکی عشقهه شهدخدی بهه نمهاز
و قرآن داش  .او جوانی بسیار خو

اخش ،مهربان،شوخ ر بود .و به ي ر نقاشی يم عشقه خاصی داش .

نادر در سن  86سال ی از ررخه تیه  33المههدی رايهی ج ههه شهد و په
بی المقد

از خه

بهار مجروحیه در عملیهات فهت الم هین ،سهرانجام در تهارخ  68/61/81در عملیهات

شرب شهادت نوشید.روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه:
«شما پشتوانه ای دارخد که يی قدرتی تواناخی شکستن اخن پشتوانه را نهدارد و آن «اهلل»اسه .شهما جهز بهه خهدا بهه چیهزی دخ هری فکهر نک یهد کهه يهر چیهزی جهز خهدا
باشد ،يی اس .

خاررات:

نادر بسیار خو

اخش و مهربان و شوخ ر بود و قل هی بهه وسهع عشه داشه  .در رهو زنهدگی پهر برکه خهود يرگهز از نمهاز ،روزه و دخ هر واج هات دخ هی غافه

نمیشد  .در جشن يای نیمه شع ان از دس اندر کاران بر پاخی اخن مراسم بود.
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید علیرضا اسدیان جهرمی
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مسثم اکبری
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت38/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد اکبری جهرمی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید حسام الدین فتاح
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید بهرام امری
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیستض
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مرتضی آهنربا جهرمی
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت38/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید منصور پذیرش
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مرتضی پرندوار
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد جواد پور فرهادی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید سیروس تواره
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مجیدرضا حقیقت
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حمید رضا خواجه نژاد
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد حسن خواجه نژاد
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مچتبی خوش نیت
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسین رنگین کار
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمود ستاوند
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید منوچهر سیف
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیستض
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید علی شرافت
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید منصور شهریارزاده
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید کاظمعلی صادقی
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید خلیل فرجام
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حمید کریمی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مجید کمالپور
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید هادی محبوب
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید هادی محبوب
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مجید محمدی راد
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد امیر معزی
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حمید مقرب
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمدهادی مقرب
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمدهادی نصیری
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبد الرضا عبرالهی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :ش
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1878181111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد هادی جاماسب
تاریخ تولد1683/4/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
فرازی اززندگی نامه شهید:
آن اه که در خانه نرج
نامش را از ق

خهاتون نغمهه شهادی سهر میدادنهد و مهیشد مههدی(عهج) را جشهن می رفت هد در سهراخی کوچه

در گوشهه ای از روسهتا  ،پسهری متولهد شهد کهه

امام زمان مشخص کرده بودند .حضرت حجهه ابهن الحسهن (عهج) بهه پهدر بهزر محمهد يهادی فرمهوده بهود فرزنهد شهما سهعید اسه  ،نهامش را محمهد

يادی ب بارخد  .امام زمان(عج) اخن وعده را داده بود که فرزند شما روزی شهید میشود .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
مادر شهید می وخد ((:روزی در دستم درد شدخدی احسها

میکهردم و چ هدخن بهار بهه پزشه

مراجعهه کهردم ولهی نتیجهه ای ن هرفتم تها اخ کهه بهه پسهر شههیدم متوسه

شدم  .بعد از آن اخشان را در خوا دخدم که چس ی را روی دس من می بست د و گفت د مادر شما دخ ر يی دردی را احسا
7813313813

نخوايید کر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید حسن حسینی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
در او خرداد سا  31کودکی در روستای کراده خفر پا به عرصه وجود گباش که نامش را سید حسن گباشت د.
سید حسن در خانواده ای مؤمن ،مبي ی و انقشبی بزر شد و پ
برای اي خانه به وخژه خواير

از گبراندن تحصیشت ابتداخی و راي ماخی در زادگايش رايی دبیرستان با انار شد.

احترام خاصی قائ بود.

روزيای زندگی سید حسن ساری شد تا سهرانجام در ديهم اردخ هشه  68در عملیهات رمضهان در م طقهه فکهه بهه خیه عاشهقان حه شهتاف  .ولهی ي هوز جسهم پهاکش
به خانواده باز ن شته اس  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
از مح

و مهربانی او يمین ب

ديم و بعد به مدرسه بروم.
ندارد

که خواير

می وخد:ق

از اخ که بهه مدرسهه بهرود بهه خانهه مها مهی آمهد و بهه مهن می فه ((:اگهر کهاری دارخهد تها بهرای شهما انجهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید کرامت اهلل حسینی
تاریخ تولد1685/6/17 :
تاریخ شهادت1635/1/7 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
در  17خههرداد سهها  31در خههانواده ای مههؤمن و متههدخن در روسههتای شهههرخفرکودکی بههه دنیهها آمههد کههه او را «سههید کرامهه ا »...نامیدنههد .دوران تحصههی خههود را در
زادگايش گبراند.
با شروع تجاوز ارتش بعث عرا بهه مرزيهای جمههوری اسهشمی« ،سهید کرامه ا »...در
بوم پیوس  .پ

و مشه را ريها کهرد و بهه خیه عظهیم مشهتاقان دفهاع از کیهان اخهن مهرز و

از حضهور در چ هدخن عملیهات و چ هد بهار مجروحیه  ،بهاالخره در عملیهات کهربشی  1په

از فهداکاری يهای بسهیار در يفهتم اردخ هشه سها  61بهه

کاروان شهدای اخن عملیات پیوس  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:
« ای جوانان م ادا در غفل بمیرخد که علی(ع)در محرا ع ادت شهید شد»

خاررات:
او عشقی عمی و عجی بهه امهام خمی هی (ره) والخه فقیهه و ري هری و روحانیه داشه  .بهه رهوری کهه جهای جهای خانهه خهود را از عکه
معظم ري ری ،حضرت آخ اهلل ياشممی رفس جانی و شهید آخ اهلل دستغی )) پر کرده بود.

يهای (امهام راح ،مقهام

ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید علی اکبر خوشرو
تاریخ تولد1684/1/16 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شههید « سهید علهی اک ههر» در تهارخ  31/68/13در خههانواده اصهی و نجیه و از سهشله سههادات دخهده بههه جههان گشههود .دوران تحصهی خههود را در زادگهايش گبرانههد و
چه زود با نماز مسجد ان

گرف  .در نوجوانی پدر

را از دس داد .

« سید علی اک ر» در تظايرات علیه رژخهم سهتم شهايی حضهوری پهر رنه
يمراه و يم ام دخ ر يمرزمانش ل ها

داشه و بها شهروع ج ه

تحمیلهی نیهز  « ،سهید علهی اک هر» در

و مدرسهه را ريها کهرد و

رزم پوشهید و بهه ج ههه اعهزام شهد و سهرانجام در عملیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه در يفهتم بهمهن مهاه  61در حهالی کهه

 87سا بیشتر نداش به بزر ترخن آرزوخش که شهادت در راه خدا بود رسید .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه شهید:
«برادران و خوايران عزخز از والخ فقیه که استمرار حرک ان یاء در رو تارخ اس با جدخ ير چه تمام تر دفاع ک ید»

خاررات:
بسیار خو
ندارد

زبان و خو

برخورد بود و يرگز دخ ران را نمی رنجاند به روری که يمه اي مح خصوصا پدر و مادر

از وی رضاخ کام داشت د .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید اکبر کریمی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1633/8/1 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
شهید اک ر کرخمی در سا  36در خانواده ای مبي ی در روستای باالشهر خفر دخده به جهان گشود.
در نوجوانی پدر

را از دس داد و خار و خاور مادر

در سختی يا شد.خو

اخشقی ،متان و سادگی از خصوصیات بارز

بود.

شهید کرخمی سرانجام در دوم تیرماه  66در عملیات نصر  3در غر کشور شرب شهادت نوشید .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
چهره ای مظلوم داش و ن ايی ژر  .بهه برپهاخی نمهاز او وقه بسهیار تاکیهد میکهرد .بیشهتر مواقه نمهاز
میکرد.
7813313111

را بهه صهرت جماعه در مسهجد ولیعصهر باالشههر اقامهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید علی ضامن محرمی
تاریخ تولد1661/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
در دوازديمین روز بهمن ماه سا  31در روستای عابد آبهاد خفهر کهودکی چشهم بهه جههان گشهود کهه نهامش را « علهی ضهامن » نهادنهد .پهدر

کشهاورز سهاده ای بهود.

بعد پاخان تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی بهرای گهب ران تحصهی بهه دانشسهرای کشهاورزی مرودشه رفه  .در اخهام م هارزات مهردم علیهه رژخهم سهتم شهايی  « ،علهی
ضامن » فعالی يای م ارزاتی خود را به رور فعا ادامه می داد.
با شروع تجاوز رژخم بعث عرا به میهن اسهشمی مهان « ،علهی ضهامن » نیهز بها ل یه
در  1فروردخن  68در عملیات فت الم ین در دش ع ا

نهدای ري هر خهوخش عهازم ج ههه شهد و په

از جانفشهانی يهای زخهاد ،سهرانجام

به فیض عظیم شهادت نائ آمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
در زمان انقش به يمراه شهید خسروی به نوشهتن شهعار يها روی دخهوار و پخهش اعشمیهه يهای امهام خمی هی (ره) مهی پرداخه حتهی بهه خهارره فعالیه يهای زخهادی
که در آن زمان داش  ،میخواست د او را دست یر ک د اما موف نمیشدند.
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید هدایت اله ابوئیان
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1877631316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مجید ابوئیان جهرمی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1876168811

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبد العلی اسدیان
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید اله داد اکبری دنیانی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1635/6/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
78131168136

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسین علی انصاری فرد
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/3/18 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813331111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مهدی بازرگان
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813116718

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبدالحسین باشد جهرمی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1635/8/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813338317

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عزت اله به نشین
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید شکراله به نشین جهرمی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید وحید بهادری
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید بهرام بهروزی
تاریخ تولد1631/1/14 :
تاریخ شهادت1683/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبد الرحیم بهمن زادگان
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید علی اصغر بهمن زادگان
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد جواد بهمنی جهرمی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1877113166

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مرتضی پراکه
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813333116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسنعلی پرنیان
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813333163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسین پریشان
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813336881

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید جعفر پیلتن
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبد الرضا ترابفرد
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813338817

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مهدی جامعی
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد کاظم خادم پیر
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813333171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید هدایت خرمدل
تاریخ تولد64/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید جمال الدین خوشاب
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت37/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد رضا دامن افشان
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مرتضی در اندیس
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید احسان دروگر
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید قنبر علی دمخورده
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید رضا دودمان
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید فالمرز دهقانیان
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1878163311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید نبی اله راهپیما
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1878167131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید احسان رحمانیان
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسن رحمانیان
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/17 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1878188116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسنعلی رحمانیان
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813333877

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد جواد رحمانیان
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مهدی رحمانیان
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1653/11/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1878186371

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبداله رضایی دهزیری
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید علیرضا روغنیان
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید ابراهیم زارعیان
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبدالعلی زارعیان
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1371687661

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد علی شیرپاک
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت38/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید لطف علی شیروانی
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمدرضا صابری
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید غالم عباس علی مددی
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محسن فخازاده
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مسعود فخازاده
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید جلیل فقیری قطب آبادی
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید علی قزلی
تاریخ تولد61/1/1 :
تاریخ شهادت38/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید علیرضا کاتبی
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مهدی محبوبی فرد
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید علی مصطفوی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
11878181367

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد نبی مصلی نژاد
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید مهدی مصلی نژاد
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت33/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید جمال ناطقی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1633/8/6 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
1871166661

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسین یوسفی
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودنیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :جهرم برادر
نام شهرستان :جهرم

شهید منوچهر یوسفی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
7813331716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسین قائدی
تاریخ تولد1651/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
فرازی از زندگی نامه شهید حسین قائدی:
در خانواده ای شلوغ پا به عرصه وجهود گباشه کهه پهدر و مهادر ج هر گوشهه شهان را بهه عشه خهانم حضهرت فارمهه الزيهرا( )((حسهین)) نامیدنهد کهه د شهیداخش
يمواره در پی کربش بود  .دو سا بیشتر نداش که خانه از وجود پدر تهی گش و خیلی زود رعم تل ختیمی را چشید.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
وی نوجوانی بود مومن و متدخن که برای دنیا يی ارزشهی قائه ن هود و بهه چیهزی جهز رضهای خهدا و ايه بیه (ع)فکهر نمیکهرد .عاشه اسهشم بهود و حماسهه آفهین و
شور ان یز .يمیشه سفارشش به خوايران ((حفظ حجا ))و به برادران ((کم
ندارد

به نیاز م دان و انجام کار يای خیر )) بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید حسن جاماسب
تاریخ تولد1686/5/5 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :سعدی
زندگی نامه:
فرازی از زندگی نامه شهید:
آن اه که صوت م اجات ماه م ار رمضان ،روستا را سرشار از عطر بهار قهرآن کهرده بهود  ،کهودکی پها بهه عرصهه يسهتی نههاد کهه بهه ت هر امهام حسهن مجت هی (ع) او
را حسهن نامیدنهد  .فرزنهد يشهتم خهانواده بهود ،پهدر

شهغ آزاد داشه و مهادر

خانهه دار بهود.دوران ابتهداخی را در زادگهايش و دوران راي مهاخی را در روسهتای کهراده

به پاخان برد.
وصی نامه:
مادر يمیشه براخم دعا کن که مث علی اک ر امهام حسهین (ع) بهه شههادت برسهم و جهزء خهاران امهام حسهین باشهم .يهر چهه بیشهتر سهر ق هر مهن بیاخیهد روحهم شهاد تهر
میشود.
خاررات:
موذن روستاخشان بود و بهه پیهام ر ( ) و ائمهه ارادت خاصهی داشه  .روزگهار از او جهوانی شهجاع  ،دلیهر  ،مهومن و جهوانمرد سهاخته بهود .در رايایمهاخی يها و تظهايرات
شرک میکرد و پشتی ان انقش و امام بود.
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید غالمحسین جاماسب
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
فرازی از زندگی نامه شهید غشمحسین جاماس :
غشمحسین در خانواده ای مومن مبي ی و انقشبی پا بهه جههان يسهتی نههاد و بها قهدم م هارکش جلهوه ای دخ هر بهه زنهدگی بخشهید فرزنهد او خهانواده بهود و در چشهم
يمههه عزخ هز ،پههدر

کشههاورز و مههادر

خانههه دار بههود  .تحص هیشت ابتههداخی را در زادگههايش ،تحص هیشت راي مههاخی را در روسههتای کههراده و تحص هیشت دبیرسههتان را در

دبیرستان شهید دستغی با انار گبراند.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
بسیار خو

اخش ،با معرف ،پها و مهربهان بهود و يمهواره بهه خهاد خهدا بهود بها پهدر و مهادر

میشد از چشمانش اش
7813313818

سرازخر میشد.

يمهواره ر ه دسهتورات دخ هی عمه میکردنهد.وقتهی مهادر

مهرخض

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید نادر حاتمی
تاریخ تولد1685/1/7 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای زندگی امه شهید:
شهید نادر حاتمی در تارخ  31/68/67در خهانواده ای مهبي ی در روسهتای آبادشهاپور خفهر جههرم دخهده بهه جههان گشهود.از يمهان اوان کهودکی عشقهه شهدخدی بهه نمهاز
و قرآن داش  .او جوانی بسیار خو

اخش ،مهربان،شوخ ر بود .و به ي ر نقاشی يم عشقه خاصی داش .

نادر در سن  86سال ی از ررخه تیه  33المههدی رايهی ج ههه شهد و په
بی المقد

از خه

بهار مجروحیه در عملیهات فهت الم هین ،سهرانجام در تهارخ  68/61/81در عملیهات

شرب شهادت نوشید.روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه:
«شما پشتوانه ای دارخد که يی قدرتی تواناخی شکستن اخن پشتوانه را نهدارد و آن «اهلل»اسه .شهما جهز بهه خهدا بهه چیهزی دخ هری فکهر نک یهد کهه يهر چیهزی جهز خهدا
باشد ،يی اس .

خاررات:
((نادر)) بسیار خو

اخش ،مهربهان ،شهوخ ر ه و قل هی بهه وسهع عشه داشه  .در رهو زنهدگی پهر برکه خهود يرگهز از نمهاز ،روزه و دخ هر واج هات دخ هی غافه

ن ود  .در جشن يای نیمه شع ان از دس اندر کاران برپاخی اخن مراسم بود.

ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید سید یونس حسینی
تاریخ تولد1687/1/8 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهههید س هید خهون

در  3اردخ هش ه سهها  37در روسههتای شهههرخفر خفههر در خههانواده ای پهها  ،مههؤمن و انقشب هی متولههد شههد .تحصهیشتش را در زادگههايش شهههر خفههر

گبراند .
به نمازيا بهه وخهژه نمهاز شه عشقهه وخهژه ای داشه  .در ج ههه نیهز امهام جماعه يمرزمهانش بهود .در حهش و حهرام دقه زخهادی داشه .سخاوت،شهجاع و خهو
خلقی از خصوصیات بارز سید خون
باالخره سید خون

بود.در سا  61خ

بار به شدت مجروح شد.

بعد از سا يها حضهور در ج ههه در سهوم دخمهاه در عملیهات کهربشی  3در م طقهه ارونهدرود در ن هردی تهن بهه تهن بها خیه نیهروی يهای بعثهی ،بهه

فیض عظیم شهادت نائ آمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:
«عمرم فدای خ

لحظه عمر امام ،امام را داشته باشید»

خاررات:
در ج هه امام جماع يم رزمهانش بهود  .موقه اذان در يهر مکهانی کهه بهود شهروع بهه اذان گفهتن میکهرد  .بهه قهرآن و ادعیهه ،مخصوصها دعايهای سهید السهاجدخن در
صحیفه سجادخه عشقه فراوانی داش  .سید کسی بود که بعد از شهادتش شخصی واالی انسانی ا

ش اخته شد.

ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمود سخایی
تاریخ تولد1687/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهید محمود سهخاخی در او فهروردخن سها  37در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن در روسهتای شههرخفر دخهده بهه جههان گشهود .تحصهیشتش را در زادگهايش گبرانهد و
چه زود با مسجد و نماز و بسیج ان

گرف و در نمازيای جماع مسجد مح حضوری فعا داش .

سیزده سا بیشهتر نداشه کهه عهازم ج ههه شهد و مهدت  1سها پهاپی در ج ههه حضهور داشه و مردانهه در مقابه دشهمن بعثهی تها دنهدان مسهل اخسهتاد تها اخهن کهه
سرانجام در عملیات کربشی  3در سوم دخماه  61در م طقه اروند شرب شهادت را نوشید و دخ ر خاران شهید

پیوس  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
« رايم را ادامه ديید و ن بارخد که دشمن خونخوار به دخن اسشم و کشور عزخزمان اخران و امام بزرگوار ظلم وستم روا بدارد»
خاررات:
شهید بزرگوار در نامه ای به دوس شهید

سید محمود محمود حسی ی چ ین می وخسد

((بسیاری از بچه يا مجروح و شهید شده اند اما شههادت نصهی مهن نشهده اسه  .خیلهی دلهم میخوايهد شههید شهوم ((محمهود)) خهدا را بهه حه جهدت رسهو اهلل( )
و امام حسین(ع) قسم بده تا در عملیات بعدی شهادت
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید علی نقی صداقت
تاریخ تولد1686/8/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
علی نقی در ديم تیرماه  33در خهاوران خفهر دخهده بهه جههان گشهود .بعهد از گبرانهدن دوران تحصهی  ،بهرای ادامهه تحصهی رايهی شهیراز شهد و روزيها کهار مهی کهرد و
ش يا در

می خواند.

از بچه يای مسجد امام حسن عسکری(ع)خاوران بود و مسوولی کتابخانه يم بر عهده او بود .در فعالیتهای انقشبی حضوری چشم یر داش .
علی نقی نیز مان د دخ ر جوانان يمسن و سا خود رايی ج هه شد و سرانجام در  81اردخ هش  68در م طقه دارخوخن شرب شهادت نوشید.
روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
در دوران نوجوانی ((علهی نقهی)) بها شهور

مهردم علیهه حکومه سهتم شهايی يمهراه بهود  ،در تظهايرات و رايایمهاخی يها حضهوری فعها داشه زمهانی کهه آخه اهلل

دستغی به شهادت رسیده بود غم و اندويی فراوان و س ین تمام وجود
ندارد

را فرا می یرد .او خ

بسیجی واقعی بود و در بسیج حضوری فعا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید سعید فرهمند
تاریخ تولد1651/6/16 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهههید فريم ههد در تههارخ  18/63/13در خههانواده ای مههبي ی و انقشب هی در روسههتای آبادشههاپور خفههر جهههرم دخ هده بههه جهههان گشههود.بعههد از گههبران تحص هیشت ابتههداخی و
راي ماخی در زادگايش ،دوره دبیرستان را نیز با يو

سرشاری که داش در با انار گبراند.

ايتمام وخژه ای به نماز او وق داش .ساده زخس و بی توق بود.
در روزيای پر شور انقش يمراه پدر و برادر

در تظايرات علیه رژخم ستم شايی شرک داش .

 81سا داش که عزم جهاد کرد و يمراه بسیجیان پاخ اه عازم ج هه شد.
سرانجام ر

پیش بی ی که خود

از روز و نحوه شهادتش کرده بود 81،روز بعد اعزامش در م طقه شلمچه به سوی معشوقش پر کشید.

روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:
« ...بها اسههتعان از شهیوه روشههن سهرور و سههاالر شههیدان حضههرت اباع هداهلل الحسهین(ع)جههان خهود را در جهه حفهظ و دخهن و قهرآن و نههامو
ر قی از اخش

قرار داده و مش محکمی به ديان آمرخکا و دخ ر کشوريای ابرقدرت بزنیم»

مله شههرخ اخهران در

خاررات:
اخن شهید بزرگوار در کار يای خانه به مادر
7813163171

کم

میکرد  .ير جا که بوی حسین (ع) به مشامش میرسید از خود بی خود میشد .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید حمید کریمی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/13/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
فرازی از زندگی نامه شهید:
حمید دانش آموزی اس که در مکت ايه بیه (ع) شهاگردی نمهوده بهود  .در خهانواده ای انقشبهی  ،مهبي ی و سهخ کهو
بههود و مههادر

خانههه دار  .وی فرزنههد پ ه جم خههانواده بههود .تحص هیشت راي مههاخیی را در روسههتای يمجههوار

دخهده بهه جههان گشهود  .پهدر

 ،کههراده پش ه سههر گههبارد و بعههد وارد دبیرسههتان شهههید

دستغی با انار میشود و تا سوم دبیرستان به خادگیری علم ودانش مشغو میشود.
وصی نامه:
به خاد من گرخه نک ید برای غرخ ی امام حسین اش

برخزخد و اگر يم میخوايید سیايو

شوخد به خاد اباع داهلل الحسین (ع) سیايو

خاررات:
حمید به بهانه تحصی به جهرم میرود و بعد از پش سر گباشتن دوره آموزشی رايی سرزمین عش میشود.
7813313161

کشهاورز

شوخد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید محمد حسین محمد زادگان
تاریخ تولد1684/8/8 :
تاریخ شهادت1637/4/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهید محمد حسین محمد زادگان در چهارم تیرمهاه  31در روسهتای شههرخفر جههرم دخهده بهه جههان گشهود .تقیهد

بهه نمهاز او وقه بسهیار بهود .در مراسهم شههادت

و الدت اي بی ( ) حضوری فعا داش .
با شروع ج

تحمیلی « ،محمهد حسهین» يمچهون دخ هر دانهش آمهوزان  ،در

و مدرسهه را ريها کهرد و از ررخه پاخ هاه مقاومه بهه ج ههه اعهزام شهد و سهرانجام در

 16آبان  67در خرمشهر به فیض عظیم شهادت نائ آمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه شهید:
« ال وی جاوخد خ

انسان مؤمن ،رستن از يوا و يو

اس و من ال و را دوس دارم»

خاررات:
دوران کودکی او بها شهور انقهش و دل هاخت ی نسه

بهه امهام خمی هی(ره) يمهراه بهود.بها اخ کهه نهه سها بیشهتر نداشه بهرای پیهروزی انقهش يمهراه دخ هر مهردم در

تظايرات و رايایماخی شرک میکرد و شعار ((مر بر شاه))و درود بر ((خمی ی))و  ...سر میداد و باالخره ثمره شیرخن آن را چشی
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید نوازاله مزدور(محمودی فرد)
تاریخ تولد1684/1/4 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهید نواز ا ...محمودی فهرد  1فهروردخن مهاه  31در روسهتای شههرخفر جههرم دخهده بهه جههان گشهود .تحصهشتش را تها دبیرسهتان در زادگهايش گبرانهد .مهدتی يهم در
شهر جوخم الر به کسوت ر ل ی درآمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.
با شروع ج

تحمیلی و تجهاوز رژخهم بعهث عهرا بهه مهیهن اسهشمی مهان « ،نهوازا »...نیهز يمهراه و يمهدو

دخ هر رزم هدگان بهه ج ههه رفه و بعهد از شهرک چ هد

عملیات ،سرانجام در يفتم بهمهن  61در عملیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه بهه فهیض عظهیم شههادت نائه آمهد؛ ولهی ي هوز پیکهر پها و مطههر

بهه زادگهايش

برن شته اس .

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:
« جای تعج اس برای عده ای که خود را وارثین اسشم می دان د و تاک ون پها بهه ج ههه ن باشهته انهدو ي هوز بها سهختی ج ه

انه

ن رفتهه انهد و جهای سهوا اسه

که روز قیام آن يا در مقاب خون شهدا چه خواي د کرد»

خاررات:
اخن شهید بزرگوار در آخهرخن دخهدار

از خهانواده وقتهی آنهها میخواسهت د مهان رفهتن او شهوند بهه خهارر عشه و عشقهه ای کهه بهه دفهاع از مهیهن اسهشمی و دسهتاورد

يای انقش به ج هه داش در زخر ص دلی اتوبو

رزم دگان پ هان میشود و ي امی که اتوبو

راه می افتد از پ جره با برادر

7813163368

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید عبد العلی عبدی
تاریخ تولد1681/11/5 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :شهید صدوقی
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
ع ههدالعلی در  1اسههف د سهها  31در خههانواده ای مههبي ی در روسههتای راحونههه خفههر متولههد شههد .تحصهیشتش را پاخهان راي مههاخی ادامههه داد و تههر تحصهی کههرد و بههرای
امرار معا

خانواده يمراه و يمدو

پدر به کار کردن مشغو شد.

به نماز و روزه ايتمام وخژه ای داش و در مراسم عزاداری اباع دا(...ع)حضوری فعا داش .
ع دالعلی يم بسان دخ ر يمرزمانش رايی ج هه شد و سرانجام در  87اردخ هش ماه  68در عملیات بی المقد
روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید:
«جلو فرص رل ان را ب یرخد و چ ان بر ديان آن يا بزنید که قدرت تفکر از آن يا گرفته شود»

خاررات:
ندارد

شرب شهادت نوشید.

7813311136

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید حافظ عزیزی
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/13 :

نام مدرسه :شهید مدرس
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
در او خرداد سا  31روستای جزه خفر کودکی پا بهه عرصهه گیتهی نههاد کهه پهدر و مهادر

نهام او را حهافظ گباشهت د« .حهافظ» تحصهیشت ابتهداخی تها دبیرسهتان را در

زادگايش خفر گبراند .از يمان اوان کودکی به نماز و روزه عشقه م د بود.
شهههید « عزخ هزی » يمچههو دخ ههر يمرزمههانش در
کربشی  1در م طقه شلمچه با در با مشئ

و مدرسههه را ريهها کههرد و بههه ج هههه يههای ح ه علی هه بار ه شههتاف و سههرانجام در  86اسههف دماه  61در عملی هات

گشود و به فیض عظیم شهادت نائ آمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
حافظ از يمان کودکی به فراگیری تعالیم اسشم و کته دخ هی عشقهه زخهادی داشه  .نمهاز میخوانهد تها بها مع هود
بش اسد و قرآن تشوت می کرد تا دلش را از نورانی کشم وحی ل رخز ک د.
7813161736

سهخن ب وخهد  .روزه می رفه تها مع هود

را بهتهر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خفر
نام شهرستان :جهرم

شهید حشمت اهلل فاخری
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید مدرس
زندگی نامه:
گوشه ای از زندگی امه شهید:
شهید حشم ا ...فاخری در تارخ  33/61/86در خانواده ای مؤمن،مبي ی و عاش اي بی ( ) چشم به جهان گشود.
ت ها پسر خانواده بود 1 .ساله بود که از خواير
از غی

می خوايد تا به او نماز بیاموزد و از يمین سن نماز و روزا

تر نمی شد.

بیزار بود و نايی از آن بود .يمواره در نمازيای جماع مسجد شرک داش .فعالی و حضوری چشم یر در مراسم عزاداری محرم و صفر داش .

اخن شهید بزرگوار سرانجام در تارخ  68/63/13در عملیات رمضان در م طقه شلمچه به فیض شهادت نائ آمد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد.

وصی نامه:
فرازی از وصی نامه شهید:
«اسشم و مسلمین را خاری نماخید ،اگر شما اسشم را خهاری ک یهد خهدا شهما را خهاری مهی ک هد.يمهه شهما در ق ها شههدا مسهوولید؛اخن مسهوولی خهود را بهه خهوبی انجهام
ديید و رسال خود را به پاخان برسانید»

خاررات:

ب دگی در برابر خ انه خال يستی را از دوران کودکی تجربهه کهرد.خهواير

می وخهد:وقتهی اخشهان نهه سهاله بهود از مهن میخواسه تها بهه او نمهاز خهاد بهديم و از يمهان

زمان بود که مفهوم و لبت تع د در پیش اه خداوند ت ار و تعالی را در کرد.
7813161731

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید اسماعیل مرادی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
ماندن ما به نظاره گامهای س ز بههاران ،بهه عشه حضهور سه ز آن خهونین ت هان اسه  ،آنهان کهه سه ک ا از تمهام دنیها و تعلقهات مهادی ا

از بهارانهه يها پرکشهیدند و

برای ما و واماندگان آخات ع رت شدند.
شهههید مههرادی در خههانواده ای مرفههه و مههبي ی بههه دنیهها آمههد و زنههدگی خههود را در ک ههار پههدر و مههادری مهربههان شههروع کههرد ،په
راي ماخی در معزآباد در

از آن رايههی مدرسههه شههد و تهها مقط ه

خواند و بهرای ادامهه تحصهی بهه شهیراز رفه و سها او دبیرسهتان را بها موفقیه پشه سهر گباشه بها شهروع سها تحصهیلی جدخهد( دوم

دبیرسههتان) بهها شههور و شههو بههه ج ه

و جهههاد و دفههاع از کشههور در

دبیرسهتان خهود در شههیراز عهازم ج هههه يهای ج ه

را ريهها کههرد و بهها ث ه نههام در بسههیج په

شهد و بههه شهلمچه م تقه گردخهد و په

از فرگیههری دوره آموزشههی بههرای اولههین بههار از محه

از حههدود 86روز حضهور

در شههلمچه بهر اثههر اصهاب تههرکش خماهاره بههه

گردنش به شهادت رسید.
شهید از نظر اخشقی خو و نمونه بهود ،بها ايه خانهه و مهردم بهه نیکهی برخهورد مهی کهرد و بهه مسهائ مهبي ی ايمیه زخهادی مهی داد ،نمهاز
خواند و خوايران خود را به رعاخ حجا اسشمی سهفار

مهی کهرد ،جههاد را امهری واجه مهی دانسه و مهی گفه  :مهن بهرای خهدا مهی روم ،مهن بهرای اسهشم مهی

روم من برای دخن خدا می روم ،اگر شهید شدم گرخه نک ید.
پیام خانواده شهید:
راه شهدا را ادامه ديید و آنها را ال و قرار ديید ،يمان ونه که شهدا زحم کشیدند جوانان يم باخد برای انقش زحم بکش د.

وصی نامه:
موجود نیس

را در او وقه مهی

خاررات:
موجود نیس
811.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید رمضان جاویدی
تاریخ تولد1686/1/3 :
تاریخ شهادت1631/11/16 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
شهید رمضان جاوخدی در خانواده ای روسهتاخی و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود؛ در زمهان رفولیه  ،درديها و رنجههای زخهادی کشهید و مرخضهی يهای زخهادی را تحمه
کرد تا اخن کهه خداونهد قهادر متعها او را شهفا داد و از بیمهاری ،درد ،رنهج و مهر در بسهتر بیمهاری نجهات داد؛ چهرا کهه او بزرگتهر از آن بهود کهه در اثهر بیمهاری بمیهرد؛
زخرا سرنوش او خط سرخ شهادت بود.
شهید رمضان جاوخهدی در سهن 7سهال ی وارد مدرسهه ی ابتهداخی روسهتاخش شهد و تها کهش
رف و تا دوم راي ماخی در مدرسه امام سهجاد(ع) در
نام کرد و به مدرسه رف ؛ اما ي وز خ

خوانهد .بها شهروع سها تحصهیلی جدخهد او نیهز يمان هد دخ هر يمکشسهی يهاخش در کهش

ماه از شهروع سها تحصهیلی ن بشهته بهود کهه شهور و شهو ج ههه و ج ه

خرامه مراجعه نمود و برای حضور در ج هه يا آماده شهد؛ په
مسه ر شههیراز اعههزام گردخههد و خه

چههارم ابتهداخی در آن جها در

مههاه آمههوز

خوانهد و بهرای ادامهه تحصهی بهه خرامهه
سهوم راي مهاخی ث ه

او را بهی قهرار کهرد؛ لهبا جهه ث ه نهام بهه بسهیج

از ث ه نهام در بسهیج و گبشه زمهان انهدکی جهه فراگیهری آمهوز

نظهامی بهه پادگهان شههید ع هداهلل

دخههد و بههه مرخصههی آمههد؛ بعههد از آن بههه ج هههه ج ههو اعههزام گردخههد؛ در آخههرخن مرخصههی ا

ي ههام خههداحافظی بههه

تعدادی از مردم و دوستانش گفته بود :مهرا حهش ک یهد مهن اخهن بهار شههید مهی شهوم و اخهن آخهرخن بهاری اسه کهه شهما را مهی بیه م .شههید جاوخهدی په
مرخصی به پادگانی در ايواز اعزام شهد و در آنجها بهه ت هه چزابهه در بسهتان اعهزام گردخهد .په

از اتمهام

از مهدتی خهدم در تهارخ  66/88/13بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره

به وصا دوس رسید و شرب شهادت را سرکشید.
روحش شاد و خاد

گرامی باد

خصوصیات شهید جاوخدی:
شهید جاوخدی از اخش بسیار عالی و زخ اخی برخهوردار بهود؛ انسهانی خ هده رو و مت سهم؛ بهه پهدر و مهادر و اعضهای خهانواده بسهیار احتهرام مهی گباشه ؛ مهادر
دوس می داش و در زمان تحصی که مادر
می دادند ،برای مادر

مرخض شده بود از مادر

را خیلهی

پرستاری می کرد و خوراکی ياخی که از رر مدرسه با ع وان تغبخه به آنها

می آورد .در معاشرت با مردم ،کما اد و احتهرام را بهه جها مهی آورد؛ از غهرور و تک هر نفهرت داشه ؛ بچهه يهای ختهیم را نهواز

مهی کهرد و بها

خ ده و ت سم با آنهها بهه گفت هو مهی نشسه ؛ بهه مسهاخ دخ هی خصوصهاً نمهاز او وقه و رعاخه حجها اسهشمی ايمیه زخهادی مهی داد؛ دعهای کمیه و توسه را

بسیار دوس می داش و در کاريای عام الم فعه شهرک فعها داشه ؛ ج ههه و جههاد را واجه مهی دانسه و مهی گفه  «:اگهر در زمهان امهام حسهین(ع) ن هودخم تها او
را خاری ک یم ،امروز باخد فرزند او را خاری ک یم و با حضور فعا در ج هه و دفاع از اسشم و قرآن و میهن اسشمی اخران ،روح امام حسین(ع) را شاد ک یم.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اک ون که به خاری خداوند تعالی سعادت ج هه رفهتن نصهی م شهده ،وصهی نامهه خهود را شهروع مهی که م .اگهر برگشهتم کهه ان شهاءَ اهلل بها پیهروزی و اگهر يهم شههادت
نصی م شد ،مرا در مح امامزاده صال (ع) دفهن ک یهد .ت هها خوايشهی کهه از پهدر و مهادرم دارم اخهن اسه کهه اگهر بهه فهیض شههادت رسهیدم ،بهرای مهن گرخهه و زاری
نک ید که ضدانقش خوشحا شوند؛ چون من به آرزوخی که ( از خدا) خواستم رسیدم.
والسشم

خاررات:
خارره ای از برادر شهید:
مادرم دو ش ق

از رسیدن خ ر شهادت برادرم ،خوابی دخده بهود و فهردای آن شه گفه کهه رمضهان شههید شهده .اخشهان گفت هد در عهالم خهوا  3سهید بهه م هز مها

آمدند و بعد از احوالارسی ،خکی از آنها گف  :پسرت رمضان را حش کن ،گفتم آقا حش کردم .بار دوم
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید جمشید رزمجو
تاریخ تولد1683/4/7 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
زندگی امه شهید رزمجو از زبان خود شهید:
ب ده حقیر در سا  8336در روسهتای سهشم آبهاد کربها بهه دنیها آمهدم .دوران کهودکی را در ک هار پهدر و مهادرم بها فقهر و نهاراحتی مهی گبرانهدم .در يمهان کهودکی در
ک ار مزرعه به کاريای س

می پهرداختم .پهدرم دچهار مرخضهی سهختی شهد؛ يهر چهه داشهتیم خهر بیمهاری او در بیمارسهتانها نمهودخم .در آن روزيها بهه پهدرم و بهه مها

خیلی سخ می گبش  ...در موق برداشه گ هدم درو مهی کهرد و مهن يهم خوشهه چی هی مهی کهردم؛ خشصهه زنهدگی بها فقهر مهی گبشه  .در سهن شهش سهال ی بهه
مدرسه رفتم؛ خیلهی عشقهه بهه در

داشهتم؛ دوران ابتهداخی را پشه سهر نههادم و بهه دوره راي مهاخی راه خهافتم .مدرسهه راي مهاخی در روسهتا ن هود؛ بهه ناچهار بهه خرامهه

رفتم .م ر مهی شهد کسهی مهزه تله بیسهوادی را چشهیده باشهد و فقهر و مشهکشت را درخافه کهرده باشهد ،در

را ريها ک هد؟! مشهکشتی کهه سهر رايهم بهود ،نداشهتن

مسکن و وسیله نقلیه که بتوانم به روستا بازگردم...

ادامه زندگی نامه توسط خانواده شهید:
شهید عزخهز جمشهید رزمجهو ،بها مشهکشت فهراوان توانسه تها سها او دبیرسهتان در
دوستان و آش اخان به افشاء ج اخات رژخم م حو

بخوانهد .در يمهین زمهان جرقهه يهای انقهش اسهشمی زده شهد و جمشهید بها

پهلوی

می پرداخ و در تظايرات و رايایماخیها شرک می کرد .بها او گیهری انقهش  ،عضهو انجمهن اسهشمی روسهتا شهد و در آن بهه برنامهه يهای ت لیغهاتی و امهر بهه معهرو
و نهی از م کهر پرداخه و يمچ هین بهه عضهوخ گهروه مقاومه روسهتا در آمهد .بها شهروع ج ه

قله تا هده او يمان هد بسهیاری از يمسهن و سهاالن او آرام ن رفه و

يمیشه در فکر اخن بودکه در ج هه باشد تا بتواند بیشتر خهدم ک هد .او مهی گفه بها رفهتن بهه ج ههه مهی شهود خودسهازی را شهروع کهرد .بهاالخره در  11رمضهان سها
 61به يمراه تعدادی از دوستان يم محلی ا
را به ص ر و شکی اخی سفار

عازم ج هه غر شهد و در پیرانشههر بهه خهدم مشهغو شهد .در نامهه يهاخی کهه از آن جها مهی فرسهتاد پهدر و مهادر خهود

می کرد و در قسمتی از نامهه ا

چ هین مهی نوخسهد «:پهدر و مهادر اگهر در ن هودن مهن مشهکشتی بهرای شهما پهیش آمهد بهه خهارر رضهای

خدا تحم ک ید تا جزء ب هدگان صهابر خهدا باشهید .در ج ههه کسهانی يسهت د کهه شه تها صه بها خهدا راز و نیهاز مهی ک هد و خهدا را صهدا مهی زن هد و آن گونهه افهراد

سعادت شهید شدن را پیدا می ک د .يمان رور که خداوند مها را در راه اسهشم انتخها کهرد .اگهر يهم بهرای شههادت پهبخرف گرخهه نک یهد؛ چهون کهه شههید نمهی میهرد
و زنده اس و اما يم ان اخن واقعی را در نمی خاب د.
در رساندن پیام خون شهدا کوتايی نک یهد و غم هین ن اشهید کهه م هافقین خوشهحا مهی شهوند و بهاز يهم از خهدا مسهول مهی جهوخم کهه در راه او بهه خهوبی بجه م و
کشته شوم و بتوانم در حین جان دادن جمله علی(ع) را که فرمود« :فزتُ و ر الکع ه» را بر زبان جاری ک م که شهادت بزرگترخن آرزوی من اس ».
او عاش شهادت بود و سرانجام در عملیات والفجر  1در تارخ  8361/1/8شرب شهادت را نوشید و به خدای خوخش پیوس .
جمشید دارای اخشقی اسشمی و مبي ی بود؛ جوانی پاکد  ،بها اخمهان و بها تقهوی کهه در روسهتا او را بهه نیکهی خهاد مهی ک هد .او از نظهر اخشقهی و مکت هی معلمهی بهرای
خانواده خود بود .عشقه زخادی به قرآن داش در جلسهات دعهای کمیه و توسه شهرک مهی کهرد .بهه امهام خمی هی عشقهه زخهادی داشه و مهی گفه  :مها از او عمهر
تا به حا مرده ای بودخم متحر و اک ون زنده شده اخم و آن يم از اسشم و امام دارخم که باخد قدر آن را بدانیم.

وصی نامه:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم و بسم اهلل الرحمن الرحیم
خیلی خوشحالم که خداوند عزّوج ّ اخن توفی را بهه مهن عطها فرمهوده اسه کهه بها کهاروان حسهی یان روانهه پیکهار شهده ام و از خه

رهر نهاراحتم کهه چهرا نتوانسهتم

بیشتر از اخن به جمهوری اسشمی اخران خدم ک م و باز در يمین حا يهم خهدا را شهکر مهی که م و اخهن حقیهر وصهی مهی که م کهه ايهالی روسهتای سهشم آبهاد بهه
فرمان يای امام گو

فرا ديید و مساخ شهرعی را فهرا گیرخهد و تقهوا پیشهه ک یهد و يمیشهه خداونهد را در نظهر داشهته باشهید؛ او شهما را خهاری مهی ک هد .مهان کاريهای

خیر نشوخد و جلو فرزندانتان(برای رفتن بهه ج ههه) ن یرخهد و شهما فکرک یهد؛ آخهر يمهه د دارنهد .تمهام اخهن مهادران شههدا د دارنهد؛ خهوايران شههدا د دارنهد؛ عارفهه
دارند؛ احساسات دارند و مهربان د و دلشان می خوايد ،فرزندانشان در ک ارشان باشد؛ ولی موقعی که وق اقتضا
می ک د از يمه اخن يا د می ک د و جوانان خودشان را رايهی ج ههه مهی ک هد و شهما يهم باخهد اخهن رهور باشهید .دخ هر باخهد دلسهوزخها را ک هار گباشه ؛ احساسهات را
ک ار گباش ؛ ج هه دانش اه انسهان سهاز اسه و يهر که

بیشهتر از گ ايهان خهود خ هر دارد و مهن معتقهد يسهتم کهه بهه وسهیله رفهتن بهه ج ههه مهی تهوان مهورد عفهو

خداوند قرار گرف و باز وصی مهی نمهاخم کهه :خهوايران! واقعها دشهمن از سهیايی چهادر شهما بیشهتر از خهون مهن مهی ترسهد .شهما حجها را حفهظ ک یهد کهه بهتهرخن
س ر شماس و در مراسم دعايا و مجهال

بیشهتر شهرک ک یهد .چهون کهه يهر کجها خهوايران باشه د ،مجهال

از مع وخه خاصهی برخهوردار اسه « .انها هلل و انها الیهه

راجعون» .و حا وصی
می ک م به پدر و مادر و خوايران و بهرادرانم .پهدرجان! ناراحه ن اشهید .اگهر مهن شههید شهدم بهرای مهن گرخهه نک یهد و اخهن شهیوه حضهرت زخ ه اسه  .اخهن انسهان از
لجن ساخته شده و خیلی ارز

ندارد که شهما بخوايیهد تها از بهین رفه  ،اخهن قهدر ناراحه شهوخد؛ ولهی از رهر دخ هر يهم خداونهد مهی فرماخهد ،مها از روح خودمهان در

انسان دمیدخم و از اخن رر يم می باخس به او احترام گباشه  .ولهی دخهن خهدا را ن اخهد فهدای فرزنهد کهرد و راجه بهه اخهن کهه پهدرجان شهما مهی گفتیهد نمهی تهوانم
کارک م ،خداوند اخن انسان را که آفرخد يمهه چیهز

را يهم آفرخهد و بهه فکهر يمهه چیهز

يهم يسه و مهی فرماخهد شهما جههاد ک یهد در راه خهدا .خشصهه اگهر شههید

شدم با مردم خوشروخی ک ید و روری ن اشهد کهه ان هار از مهردم رل کارخهد و خشصهه در اخهن زمهان ن اخهد نشسه و غهر در دنیها شهد .از پهدرم خهداحافظی ک یهد و ت هها
وصیتی که از يمه مهمتر اس رعاخ اخهش اسهشمی در خانهه و خهانواده اسه کهه مهن خیلهی رنجهها از اخهن دخهده ام .مادرجهان! ناراحه ن ها

و خهوايرانم را تربیه

کن؛ م ر ما سعادت اخن را دارخم که شهید بشوخم؛ خیلی سعادت می خوايد و با تجربه ثاب شده اس که رسیدن به ير آرزوخی سعادت
می خوايد و من ص روزی که می خواسهتم بهروم در راه [خهوايرم] را دخهدم کهه خه
خدمتی به شما کرده ام که شما برای من گرخه می ک ید؛ من خجال

بهاره دوخهد و مهرا بوسهید و زد زخهر گرخهه و مهن ناراحه شهدم کهه م هر مهن چهه

مهی کشهم و خیلهی شهرم ده يسهتم کهه شهما خیلهی مح ه دارخهد و خیلهی زحمه مها مهی کشهید

و واقعا حاال که خادم می آخد ،خیلی شرم ده يستم و من خدم به شما نکرده ام؛ حشلم ک ید.
خداحافظ جمشید رزمجو

خاررات:
موجود نیس
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شهید ناصر رنجبر
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
شهید رنج ر در خانواده ای فقیر و در خه

شه سهرد زمسهتانی بهه دنیها آمهد .از سهن په ج سهال ی تعهدای گوسهف د را کهه در م هز داشهت د بهه چهرا مهی بهرد .در يفه

سال ی به مدرسه رف و تا په جم ابتهداخی در خه
را مج ور به تر تحصی کرد .سا

کهش

و بها خه

معلهم در

خوانهد و راي مهاخی را تها سها دوم ادامهه داد؛ ولهی مشهکشت زنهدگی و فقهر خهانواده او

به کارگری و شه انی روی آورد .يهر چ هد کهه اخهن کاريها يهی گهاه او را از خهاد خهدا غافه نمهی کهرد .تها اخهن کهه در اواخهر سها

 68از رهر بسهیج سهااه خرامههه عهازم ج ههه شههد و مهدت سهه مههاه در ج ههه دشه ع ها
منمورخ به دخدار خانواده آمد و پ

در آشههازخانه لشهکر  81فجهر بههه خهدم مشهغو شههد .په

از آن که مرخصهی86روزه او بهه پاخهان رسهید ،بها يمرايهی تعهدادی از دوسهتان يهم محلهی ا

از اتمهام اخههن

عهازم ج ههه غهر شهد و مهدتی بعهد

به پادگان جلدخان اعزام گردخهد تها اخهن کهه عملیهات والفجهر 1آغهاز شهد .منمورخه او حمه مجهروحین بهود .امها در روز دوم عملیهات اسهلحه بهه دسه مهی گیهرد و بهه
م ارزه می پردازد تا اخن که در عصهر روز دوم عملیهات در پشه تاهه يهای آزادی مشهر بهه پادگهان حهاجی عمهران عهرا بهه وسهیله اصهاب تهرکش خماهاره بهه ناحیهه
سر به شهادت می رسد.
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
يیهات م ا البله
دور اس از ما که ذل را بابخرخم.

امام حسین(ع)

ان یزه من از اخن که به ج هه می روم ،اخن اس که بهرای پاخهداری و کمه

بهه دخهن مقهد

اسهشم مهی روم تها مشه محکمهی بهه ديهان خهاوه گوخهان شهر و غهر

بزنم .ت ها خوايشی که من از خانواده ام دارم اخن اس که اگر من در ج هه شهید شدم گرخه و زاری نک د تا دشم ان اسشم خوشحا شوند و از پدرم و مادرم
می خوايم که در زنهدگی خهود علهی وار و فارمهه وار زنهدگی ک هد و بهرادرانم و خهوايرانم را حسهین وار و زخ ه وار بهه بهار بیاورنهد .امهر بهه معهرو و نههی از م کهر را
فرامو

نک د .نماز ش و نماز جمعه را فرامو

نک د که دشم ان اسشم از نماز جمعه می ترس د .ان شاء اهلل

ناصر رنج ر

خاررات:
موجود نیس
813.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید جواد زارع
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1638/8/11 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
شههید گرامههی جهواد زارع در خههانواده ای مهبي ی و روسههتاخی بهه دنیهها آمهد ،او فرزنههد ششههم خهانواده بههود ،بعهد از گبرنههدان دوران کهودکی در کههانون گهرم خههانواده رايههی
مدرسه شد و تا سوم راي ماخی به تحصیشت خود ادامهه داد کهه شههادتش او را از رفهتن بهه مدرسهه بازداشه ،او در آغهاز نوجهوانی سهه مرحلهه بهه ج ههه رفه و بها آنکهه
فقط چهارده سا داشه  .در مرحلهه او و دوم در کردسهتان خهدم کهرد و در مرحلهه سهوم بهه دشه ع ها

اعهزام گردخهد و در عملیهات قهد ( )3شهرک نمهود .او در

تارخ  8363/3/83از خانهه و خهانواده خهداحافظی کهرد و در تهارخ  8363/3/16مفقهوداالثر گردخهد .اخشهان نوجهوانی خوشهرو و مهود و خهو

اخهش بهود ،در معاشهرت

با مردم نهاخ اد را به کهار مهی بهرد ،عشقهه زخهادی بهه مسهائ دخ هی و مهبي ی داشه و خهوايران و بهرادران خهود و دوسهتانش را بهه نمهاز و انجهام واج هات و تهر
محرمات و کس تحصی و رعاخ حجها سهفار
بود ،ق

از اعزامش دو سفار

مهی کهرد .عاشه ج ههه و ج ه

بهود و بها آنکهه نوجهوانی کهم سهن و سها بهود از در مع هوی بهاالخی برخهوردار

و نکته را به خانواده تبکر داد و چ ین گف :

 از خداوند می خوايم که شهادت من به صورت مفقوداالثر باشد.روحش شاد و رايش مستدام بود
پیام خانواده شهید:
ال ته شهید متعل به خداوند و يمه مردم اس و يمه باخد در پیهروی از راه اخشهان و حفهظ نهام و خهاد شههدا تهش
و پیام اخن شهدای راه ح و حقیق که يمانا دخن اسشم اس به نس حاضر و نسلهای بعد انتقا دي د.

ک هد و ن بارنهد کهه خهون اخهن عزخهزان پاخمها شهود

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
عکسی را که برای آخرخن بار گرفته بود و اي م ز به قش ی اخن عکه
شهادتم گرفته ام.
11.jpg

تاکیهد مهی کردنهد خطها بهه خکهی از ايه خهانواده ا

مهی گوخهد کهه اخهن عکه

را بهرای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید اسداله سروستانی
تاریخ تولد1651/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
اخن آغشته به خونان ،جرمی ندارند بجز اخ که می خواي هد حکهومتی اسهشمی داشهته باشه د و مهی خواي هد زخهر بهار ظلهم و سهتم اخهن چاهاول ران کهه خهود را ابهر قهدرت
مههی خوان ههد ،نرونههد و بهها خههون سرخشههان و بهها شهادتشههان فرخههاد مظلومیتشههان را بههه گههو

جهانیههان مههی رسههان د و بههه آنههها مههی گوخ ههد کههه ای مستضههعفان جهههان!

بااخیزخد.
شههید اسههدا ...سروسههتانی يمچههون شههدای دخ رمههان ،بخههارر صههیان و ن هههداری و دفهاع از سههرزمین مقدسههمان در راه رضههای خههدا بها خههون سههرخش نههدا داد کههه ای
ستم ران! ما زندگان تارخ نخوايیم گباش که مستضعفان عالم زخر سیطره حکوم ظالمانه شما نابود شوند.
شهههید سروسههتانی بعههد از گبرانههدن دوران رفولی ه و کههودکی ،تحصههیشت خههود را در دبسههتانهای انقههش و شهههید رضههاخی آغههاز کههرد و پ ه

از سههاری کههردن دوره
بهه

ابتداخی وارد مدرسه راي مائی امام سجاد(ع) شد .کهش

او و دوم راي مهاخی را بهه پاخهان رسهاند ،در سها سهوم بهود کهه از ررخه بسهیج بهرای خهدم بهه کشهور

ج هه اعزام شد و با اخ که فقط پانزده سا از بهار عمر

مهی گبشه بها سهماج تمهام ،خهانواده و فرمانهديان خهود را راضهی کهرد تها بهه خهط مقهدم بهرود ،اخهن مرحلهه

دومی بود که به ج هه می رف و بعد از اخ که با اصهرار ،فرمانهديانش را راضهی کهرد در عملیهات کهربشی  1بهه خهط مقهدم اعهزام شهد تها اخ کهه در تهارخ  61/86/16بهر
اثر اصاب ترکش خمااره به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
خصوصیات شهید سروستانی:
شهید سروستانی نوجوانی بسیار مهربان و صهمیمی يهم بها خهانواده و يهم بها دوسهتان بهود .بهرای پهدر و مهادر ارز

و احتهرام زخهادی قائه بهود .بها دوسهتان خهود بسهیار

صمیمی بود ،در عین حالی که از افراد فاسهداالخش و م حهر بهه شهدت مت فهر بهود و از رفه و آمهد بها چ هین افهرادی پريیهز مهی کهرد و در رفه و آمهد و رفاقه بها
دوستان خو خهود سه

تمهام مهی گباشه  .اخشهان مقلهد امهام بهود عهادت داشه ي هام خوانهدن قهرآن ترجمهه فارسهی آخهات تهشوت شهده را بخوانهد ،موقه نمهاز

يمیشه دعا می کرد.
ج

و م ارزه را به خارر مردم و آساخش مل می دانس  ،زمهانی کهه مهادر

ج هه برو»؛ می گف  «:م ر دشمن در اخام تحصی و مهدار

جه

مهی گفه  «:تهو کهم سهن و سهالی ب هبار ال اقه مهدار

تعطیه شهود و در تابسهتان بهه

را متوقه مهی ک هد و مهی گهبارد در تابسهتان کهه مهن بهه ج ههه رفهتم ج ه

را شهروع ک هد؟ اگهر

من به ج هه نروم ،ب وخم در

دارم ،دخ ری يم ب وخد به ج هه نمهی روم کهار دارم ،آن وقه چهه بهه روز کشهور و مهردم مهی آخهد؟ مهن باخهد بهه ج ههه بهروم ،مهن فقهط

زخر پرچم اخران به تحصیشت خود ادامه می ديم و نه زخر پرچم عرا و نه يی اج ی دخ ر».
پیام خانواده شهید:
شهدای گرانقدر ما جان خود را فدای اسهشم ،مهیهن و مهردم کردنهد په

بهرای حفهظ ارز

خهون شههداء بهر ته

ته

افهراد مله واجه اسه تمامیه ارضهی اخهران

عزخز را حفهظ ک هد ،در راه آبهادانی اخهران عزخهز بکوشه د و مسهوولین يهم در راه اعهتشی آرمانههای حضهرت امهام(ره) کهه يمهان اسهتقش آزادی و آبهادانی کشهور اسه
بکوش د.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
13.jpg
7831711711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید جمال کارآمد
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :امام سجاد(ع)
زندگی نامه:
شهید جما کارآمد در سن يف سهال ی بهه مدرسهه رفه و تحصهیشت خهود را در مقطه ابتهداخی در روسهتای حسهن آبهاد کربها آغهاز نمهود ،دوره ابتهداخی را در روسهتا
به پاخان رساند و برای ادامه تحصی به خرامه آمد و تحصهیشت خهود را تها سها دوم راي مهاخی بهه پاخهان رسهاند و بعهد از ررخه بسهیج دانهش آمهوزی بهه ج ههه رفه و
در عملیههات والفجههر( )1شههرک کههرد و در حههالی کههه فقههط 83سهها از بهههار عمههر

گبشههته بههود در تههارخ 8363/88/17بههه آرزوی دخرخ ههه خههود خع ههی شهههادت در راه

معشو دس خاف .
اخش و رفتار شهید بسیار خو و صمیمی بود ،آن ونهه کهه يمهه از او راضهی بودنهد ،از سهن  1-1سهال ی بها خهدا ارت ها نزدخه
پرداخ و خانواده را به اقامه نماز و تشوت قرآن و پهر کهردن مسهجد سهفار
گف «:من عاشه ج ههه و ج ه

مهی کهرد .يمیشهه از ج ههه و ج ه

داشه و بها خداونهد بهه راز و نیهاز مهی

سهخن مهی گفه و از آنجها تعرخه مهی کهرد و مهی

يسهتم و آرزو دارم روزی بتهوانم بهه ج ههه بهروم و بهرای انقهش و امهام خمی هی بجه م و جهان خهود را فهدای اسهشم که م» .وقتهی

برای آخرخن بار به مرخصی آمد به گفته پدر و مادرشان بها مها کوچکتريها(نقه از بهرادر شههید) عکه

خادگهاری گرفه و خیلهی خیلهی يهم خوشهحا بهود و بهه خهانواده

گفته بود که می خوايم دسهتهاخم را ح ها ب بارخهد ،خهانواده يهم بهرای او ح ها گباشهته بودنهد کهه بها دسهتهای رن هی بهه ج ههه رفه و په
شهادت رسید و به دخار عاشقان سفرکرد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
31.jpg

از چ هد روز از اعهزامش بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :خرامه

شهید جابر کشاورز
تاریخ تولد1688/1/8 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :بهشتی
زندگی نامه:
شهید جهابر کشهاورز در سها  8333در خه

سهوم دبیرسهتان بهه تحصهی خهود ادامهه داد .او

خهانواده مهبي ی متولدشهد .در شهش سهال ی وارد مدرسهه شهد و تها کهش

ضههمن حضههور در مدرسههه در فعالیتهههای بسهیج يههم شههرک مهی کههرد .در اوقههات فراغه و در شه ها در بسهیج و م ههز امههام جمعههه ،ن ه ههانی مهی داد .سهها
بسیج ،رايی ج هه شد .چ هدخن مرحلهه بهه ج ههه رفه و در ج ههه يهای شهو

و ج هو  ،مهدتی خهدم کهرد .خه

از ررخه

بهار نیهز بهه يمهراه تعهدادی از رزم هدگان در ج ههه

يای غر با اتوم ی به دره سقو می ک هد کهه تعهدادی از دوستانشهان بهه شههادت مهی رسه د .دسه اخشهان نیهز در اخهن حادثهه مهی شهک د؛ بعهد از بسهتری شهدن در
بیمارستان ،دوباره به م طقه بر می گردند و بها پاخهان خهافتن منمورختشهان بهه م هز بهر مهی گردنهد .په
وجود او رخ بر می ب دد؛ لبا با راضی کهردن پهدر و مهادر
اثههر اصههاب تههرکش خماههاره در ج هههه شههو

از اخهن مرحلهه ،دوبهاره بهه مدرسهه مهی رونهد؛ امها آرام و قهرار از

در اواخهر سها  8366رايهی ج ههه يهای ج هو مهی شهود و در تهارخ  68/8/1در عملیهات فهت الم هین بهر

بههه شهههادت مهی رسههد .جههابر در سههن  81سههال ی بهها عههده ای از دوسههتانش ،گههروه ارشههادی «وحههی» را تنسههی

کردنههد و

کتابهاخی را خرخداری می کردند و از حجه االسشم سید علیمحمد دستغی نیز کم
می گرفت د و در روستايا کتابخانه تنسی
خ  .و جابر گف  :پ

می کردند .با شروع ج

از پ ج فرزندت خکی خم

تحمیلهی خه

روز جهابر بهه مهادر

گفه  :مها در خمه

اس که باخد بديید .اگر مهیای فراخض دخ ی يستید من برای خم

چ هد بهه خه

اسه ؟ مهادر گفه  :په ج بهه

آماده ام.

جابر با اخشقش و مهربانی ا  ،پدر و مادر را راضی کرد و به ج هه رف .
جابر از زمانی که خود را شه اخ  ،نمهاز و فهراخض دخ هی خهود را بجها مهی آورد ،در نمازيهای جمعهه و جماعه شهرک فعها داشه  .خ هده رو و شهوخ ر ه بهود؛ امها در
کارياخش بسیار جدی بود .ساده پوشی ،عدم تک ر ،تواضه و تقیهد از وخژگیههای اخشقهی او بهود .از روحانیه پیهرو خهط امهام حماخه مهی کهرد .يهر گهاه خه

روحهانی از

قم
می آمد بشفاصله با آنها دخدار می کرد و ارت ا داش و اخ

نیز روحانیونی که وی را

می ش اخت د ير گاه کسی از شهادت جابر حهر مهی زنهد اشه

شهو مهی رخزنهد و مهی گوخ هد باخسهتی او شههید مهی شهد .يمرزمهانش از دالورخههای او در ج ههه زخهاد

نق کرده اند و می گفت د :جابر راق ش یدن يی حر لغوی را نداش .

وصی نامه:
به نام خدا
خداخا! قلممهان را از نفها و عملمهان را از رخها ،زبانمهان را از دروغ و چشهمهاخمان را از ن هاه کهردن بهه چیزيهای غیرشهرعی و علممهان را از خیانه پها ب هردان کهه تهو
به راستی آمرزنده يستی و تو ستارالعیو يمه گ ايان يستی .ای ت ها مع ود ما!
 ...اخ

که عازم ج هه يای ح علیه بار يستم ،می خوايم چ د کلمه با برادران و خوايرانم که

می خواي د برای ادامه دادن رايمهان کوشها باشه د صهح
کردن از اسشم باشیم .اخ

که م .بهرادران! خهوايران! اسهشم اخ ه

اسشم بهه خهون احتیها دارد .اخ ه

در خطهر اسه و مها باخهد سه ری مقهاوم و محکهم بهرای محافظه

مها باخهد بهه نهدای يمیشهه بل هد حسهین(ع) جهوا بهديیم .مها باخهد بهرای حراسه از خهون حسهین(ع)

کوشا باشیم .ای آزادگان اسشم! بیاخید که با خهون شههیدان انقهش وضهوی شههادت ب یهرخم .ای بهرادران! اگهر چهه مهردن سهخ اسه  ،بهتهر اسه کهه مها بمیهرخم .از
کربشی جانسوز تا انقش امروز يمیشه آخد اخن ندا به به چه نوای زخ اخی!
ای حسین جان! ما امروز به ندای خ صرنی تو پاس مث

مهی گهوخیم و بهه سهوی کهربشی اخهران مهی شهتابیم تها بهه نهدای خ صهرنی تهو پاسه گفتهه باشهیم و شهما ای

خانواده من! اگر من در ج هه ح شهید شدم ،شما ن اخد اصش ناراحه بشهوخد و شهما ای پهدر و مهادر! مهن نهزد شهما امهانتی بهودم کهه اخهن امانه از رهر خهدا بهه شهما
داده شده بود و ير لحظه احتما اخن اس که خدا اخن امان خوخش را په

ب یهرد و شهما ن اخهد بهرای اخهن کهه اخهن امانه از شهما گرفتهه شهده ناراحه باشهید و اصهش

بهرای مهن گرخهه نک یهد و اگهر مهی خوايیهد گرخههه ک یهد ،بهرای مظلومیه امهام حسهین(ع) و خهارانش در روز عاشههورا گرخهه ک یهد .شهما بهرای مظلومیه بهشهتی ،بههاي ر،
رجاخی و دخ ر خاران امام که به شهادت رسیدند گرخهه ک یهد ...در ضهمن بهرادران! دشهمن بیکهار نمهی نشهی د؛ يهر روز بها نقشهه ای بها شهما روبهرو مهی شهود .خه
پوشش مجايد ،خ

روز پیمان خوخشی ،خ

ما را برادر! بیمی از زخم برون نیس
والسشم جابر کشاورز 66/81/7

خاررات:
موجود نیس
38.jpg
1873861671

روز يم در پوشش انقشبی ...و من و تو باخد با اتحاد خودمان نقشه آنها را خ ثی ک یم.
گر يس بیمار جز از زخم درون نیس

روز در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید محسن حسینی
تاریخ تولد1681/1/8 :
تاریخ شهادت1681/1/8 :

نام مدرسه :توحید
زندگی نامه:
شهیدی که زندگی را با عش آغاز کرد و با عش زخس و سهرانجام نیهز بها عشه بهه سهوی معشهو شهتاف  .او عاشهقی بهود کهه حتهی خه

لحظهه دوری معشهو يهم

براخش سخ و راق فرسا بود .به يمین عل زودتر و شیفته تر از ير کسی راه خود را تا خدا پیمود و به او رسید.

شهید حسی ی زندگی خود را در اخهن دنیهای خهاکی در ک هار کهانون گهرم خهانواده و تحه سرپرسهتی پهدر و مهادری مسهلمان و در محیطهی مهبي ی و پاخ هد بهه اصهو و
اعتقادات اسشم آغاز کهرد .بعهد از سهاری شهدن دوران کهودکی و رفولیه  ،وارد مدرسهه شهد تها از علهوم زمانهه کهه در مهدار

آمهوز

داده مهی شهد ،بههره م هد گهردد.

شهید حسی ی مقط ابتهداخی وراي مهاخی را در روسهتای خهود بها موفقیه پشه سهر گباشه و جهه ادامهه تحصهی روانهه خرامهه شهد و دوره متوسهطه را در دبیرسهتان
شهید بهشتی به پاخهان رسهاند و سها

تهر تحصهی کهرد .در تابسهتان  8366بهرای خهدم بهه کشهور

مهدت  3مهاه در ج ههه يها ،عاشهقانه حضهور خافه و بعهد از

اتمام منمورختش به روستا برگشه  .چ هد بهار دخ هر نیهز بهرای حضهور در ج ههه ث ه نهام کهرد و رفه تها اخهن کهه در آخهرخن اعهزامش در پاخهان سها  8366بهه يمهراه
شهیدان فري

اسک دری و علی اصغر ابرايیمی عهازم ج ههه شهد .بهاالخره يهر سهه نفهر په

از مهدتی حضهور در تهارخ  68/8/1بهه شههادت رسهیدند و محسهن نیهز در

اخن تارخ بر اثرانفجار مین به سوی مع ود خود پرواز کرد و شرب شهادت را نوشید و از يمان ج هه يا به سوی خار شتاف .
روحش شاد و خاد

گرامی

خصوصیات شهید محسن حسی ی
خو

اخش و مهربان بود و با خانواده و مهردم بها خوشهروخی برخهورد مهی کهرد بها کودکهان صهمیمی و مهربهان بهود .از زمهانی کهه بهه سهن تشهخیص رسهید بها مسهاخ

دخ ی آش ا شد و اي مسجد و نماز و روزه گش  .به ج هه يها ايمیه مهی داد و خهود را مسهوو خهون شههدا مهی دانسه و سهفار
انقش را فرامو

ک ید.

مهی کهرد کهه ج ههه يها ،اسهشم و

از اواخه سهها  8313بهه رههور مخفههی در مسهاخ سیاسههی بهها دوسهتان يمکههاری مههی کهرد و در تمههام رايایمههاخی يهای محه شههرک مهی کههرد کههه چ هدخن بههار توسههط
دوستداران نظام شاي شايی مورد ضهر و شهتم قهرار گرفه ؛ امها شهور انقشبهی او مهان فاصهله گهرفتن از شهرک در رايایمهاخی يها مهی شهد .در يفهتم تیرمهاه ي هامی
که آخ اهلل بهشتی به يمهراه خهارانش بهه شههادت رسهیدند بها خکهی از دوسهتانش در اردوگهاه شههید داخهی بهرای رفهتن بهه ج ههه دوره نظهامی مهی دخهد و ي هامی کهه
ش ید بهشتی شهید شده بود در حالی که گرخه و زاری می کرد گف :
بی ک

شدخم؛ ای کا

ما شهید مهی شهدخم .ق ه از شههادتش بهه خهانواده سهفار

ک ید و پیرو والخ فقیه باشید و شهدا را از خاد ن رخد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
63.jpg

مهی کهرد کهه اگهر مهن شههید شهدم ،بهراخم گرخهه و زاری نک یهد .اسهشم را حفهظ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید عیدی محمد اکبری
تاریخ تولد1681/11/7 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید عزخز ،عیدی محمد اک هری ،در خهانواده ای مستضهع و مسهلمان در خرامهه بهه دنیها آمهد .په
سوم دبیرستان در

خواند .در سا  66-11وارد بسیج خرامهه شهد و فعالیه خهود را شهروع کهرد .شه ها در ارهرا خرامهه ،ن ه هانی مهی داد تها اخهن کهه در اواخهر سها

 66از ررخ بسیج بهه ج ههه رفه و در ج ههه شهو
آموز

از سهاری نمهودن دوران کهودکی ،رايهی مدرسهه شهد و تها کهش

بهه خهدم مشهغو شهد و په

از خه

يفتهه از اعهزامش در تهارخ  68/8/7در حملهه سهوم فهت الم هین ،په

از

عملیات بر اثر ترکش خمااره به شهادت رسید.

شهید اک ری دارای اخشقی حس ه بهود .بها خهانواده و مهردم خوشهرو و خهو

برخهورد بهود .بسهیار متواضه و فهروتن بهود .در مهورد بزرگتريها يمیشهه رعاخه اد را بجها

می آورد .اگر کسی را در خانه خا جای دخ ر مثه مدرسهه ناراحه مهی دخهد بها سهخ ان و صهح تهاخش سهعی مهی کهرد کهه آن فهرد را از نهاراحتی در آورد؛ بهه يهی وجهه
نمی خواس به دخ ران فخر بفروشد؛ بسهیار خهود را سهاده مهی گرفه و اگهر کسهی از دسه او ناراحه مهی شهد ،عهبر خهوايی و رضهاخ او را جله مهی کهرد .نمهاز را
چه زخ ا می خواند و در برابر خدا چهه خضهوعی داشه  .احهدی جهرأت نداشه در برابهر او از کسهی بهدگوخی ک هد .او در اخهام تعطهیشت بهه کهارگری ،ب هاخی ،جوشهکاری و
آي

پزی می پرداخ و بعد از برگشتن از سر کار با خوشروخی به خانه می آمد .شهید مخلصانه به اسشم عش

می ورزخد .عش او به انقش اسهشمی تها بهه آنجها رسهید کهه مهی گفه  :مهن جهانم را خع هی ت هها و گران ههاترخن داراخهی زنهدگی ام را در راه اخهن انقهش بهر که دارم.
شهید به امام خمی ی عش می ورزخد و می گف  :ما يمه ارزشهای واالخی را که کس کرده اخم از امام عزخز اس .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد .امام خمی ی(ره)

حا که روانه ج هه ح علیه بار می شوم ،احسا

می ک م احسا

انسهان حهز اللههی خها خه

مسهوولیتی کهه بهه عههده خه

پريیزکاری وجود دارد .به دانش ايی می روم که مکت ش شهادت و معلمش حسین اس ؛ کسی که در

انسهان کامه کهه در وجهود او تقهوا و

مردان ی و آزادی آموخ  .در رايی قدم می نهد که

می داند و يمه از روی آگايی اس و کورکورانه نیس .
ای مههردم جهههان! و ای مستضههعفان! بدانیههد کههه اگههر خههط مهها خههط اهلل باشههد يمیشههه پیههروز يسههتیم و اگههر در خط هی غیههر اهلل بکوشههیم ،يمیشههه شکسه مههی خههورخم.
پشتی ان والخ فقیه باشید تا به اخن مملک آسی ی نرسد .اخن سخن دلابخر و گرم و صمیمانه امام عزخز اس که از حلقوم م ارکش در می آخد.
پیام من به مل اخران اخن اس که دس از تفرقه و دوروخی بر دارخد و پیهامم بهه مله و امه شههیدپرور خرامهه اخهن اسه کهه تها مهی توانیهد بها اخهن يها کهه خطشهان
در خط امام نیس  ،م ارزه ک ید و تا آخرخن لحظهه بها آنهها بج یهد؛ حتهی اگهر کشهته شهوخد ن بارخهد آنهان بهه انقهش عزخهز و شهکويم د صهدمه ای وارد ک هد .و از پهدر
و مادرم می خوايم که در شهادتم زخاد گرخه و زاری نک دکه ص ر انقشبی شما توروه دشمن را در يم
می کوبد.
والسشم؛ عیدی محمد اک ری

خاررات:
خارره ای از خواير شهید:
چ د ساع ق

ازآن که به ج هه برود ،خ

عک

گرفته بهود و بهه خانهه آمهد و گفه  :اخهن عکه

شهید گف  :بله ان شاءَ اهلل که م ارکه برای موقعی که شهید شدم اخن عک
81.jpg
1873131181

خوبهه؟ مهن گفهتم :بلهه! خیلهی خوبهه ان شهاءَ اهلل کهه م هار باشهد.

را بزنید جلوی ماشی ی که

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید سلیم ایزدی
تاریخ تولد1688/7/3 :
تاریخ شهادت1631/4/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
در سا 8333پا به عرصه وجود گباش ؛ در شش سال ی به مدرسهه رفه و تها سها سهوم دبیرسهتان در خرامهه بهه تحصهی ادامهه داد .در ک هار کسه علهم و دانهش بهه
و تربی جسم سالم نیز يمه مهی گماشه و در اخهن زمی هه موفه بهه اخهب جهواخزی در رشهته يهای مختله ورزشهی از جملهه ورز

امر ورز

پهلههوانی ،دومی هدانی ،ت هی

زورخانهه ای و کشهتی

روی می هز و فوت هها شههد .در تههارخ  8361/8/1در اردوی بسههیج مستضههعفین شههرک کههرد و از آموزشهههای عقیههدتی ،نظههامی و کوي ههوردی

مطال ی را آموخ  .به گفته خود

که در دفترچهه خهارراتش ذکهر شهده در تهارخ  8368/81/87تصهمیم قطعهی بهرای عزخمه بهه ج ههه گرفه ؛ امها بهه عله مرخضهی

موف ه بههه رفههتن نشههد .بههاالخره در تههارخ  8361/3/81بههرای فراگیههری و تعلههیم امههور نظههامی روانههه پادگههان شهههید چمههران جهههرم شههد؛ پ ه
 8361/1/81به مقر «صاح الزمان» رف و از آن جها رايهی پادگهان شههید دسهتغی ايهواز شهد و سها

از اتمههام دوره در تههارخ

بهه پادگهان( شههید دسه بهاال)ی عهین خهو

اعهزام گردخهد.

اخشان در ج هه يای کله ق هدی ،زبیهدات ،مههران ،سهقز و بانهه خهدم کهرد تها اخهن کهه در تهارخ  8361/7/11مصهاد بها سهیزديم محهرم در ج ههه مرخهوان در دام هه
کوه گرم

عرا در عملیات والفجر ( 3به دس م افقین) به فیض شهادت دس خاف .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سشم بر تو ای حسین و سشم بر خاران تو که در
با ن

شهادت را به ما آموخت د .حسهین جهان! يهر گهاه بهه خهاد روز عاشهورا مهی افهتم ،احسها

مهی که م کهه دخ هر زنهدگی

به چه دردی مهی خهورد .و سهشم بهر تهو ای حسهین زمهان! خمی هی ک یهر؛ ای خهاور مستضهعفان و ای خهاور ختیمهان و محرومهان .امهروز يهم مهن آمهده ام کهه بهه

ندای « ي مِن ناصرٍ خ صرنی» تو پاس بديم؛ امروز يم مهن آمهده ام بهه نهدای خمی هی به شهکن ،اخهن خهاور مستضهعفان پاسه بهديم .امهروز در ج ه
برابهر يهم قهرار گرفتهه انهد؛ در خه

رهر ج ههه حه و در رهر دخ ههر ج ههه باره  .در خه

رهر محرومهان ،مستضههعفان و خهاران حسهین و در رهر دخ هر کفههار،

خزخدخان و م افقین .اگهر در صهدر اسهشم و در روز عاشهورا ،شههداء از کودکهان ،جوانهان و دخ هر مهردان بودنهد ،امهروز يهم در اخهن ج ه

از اخهن ر قهه يسهت د .کودکهانی

يمچون علی اصغر و نوجوانانی يمچون علی اک ر و پیرمردانی يمچون ح ی ابن مظاير .از يمین جا می توان به ح بودن اخن انقش و اخن نهض پی برد.
پیام به مردم خرامه:

مها دو نیهرو در

وحدت خود را در برابر م افقین حفظ ک ید و گو آنها را نخورخد و آنها می خواي د شما را سرگرم به يمین مساخ جزخی ک د.
پیام به يمکشسی ياخم:
شما يم درستان را ادامه ديید که در آخ ده برای کشورتان مفید باشید و ير کدامتان تواناخی دارخد به ج هه بروخد.
پیام به خانواده ام:
پدر عزخز و مهربانم! تو يم در برابر اخن مصی

وارده ص ر داشته با

و بیشهتر بهه مسهاخ روزمهره آگهاه بها  .و سهشم بهه مهادرم کهه نتیجهه شهیر پها اوسه کهه مهن

به اخن جا رسیده ام .به برادر کوچکترم سعید قرآن بیاموزخد که فردا برای اسشم مفید باشد.
والسشم سلیم اخزدی 8368/1/86

خاررات:
موجود نیس
13.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید کمال ایزدی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/8/14 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید کما اخزدی نوجوانی وارسته از دنیا که ره صد ساله را خه
او فرزند پ جم خانواده بود از يمان کودکی با يهو

شه ه پیمهود و در اواخه جهوانی بهه وصها مح هو رسهید .کمها در خهانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد،

و بها اسهتعداد بهود ،در سهن  7سهال ی بهه مدرسهه رفه دوران ابتهداخی و مقطه راي مهاخی را بهانمرات بهاال بهه پاخهان

رساند و وارد دبیرسهتان شهد ،سها او را بهه پاخهان رسهاند و در سها دوم( )61-66از ررخه بسهیج بهرای رفهتن بهه ج ههه ث ه نهام کهرد .دوران آموزشهی را در پادگهان
امام علی(ع) شیراز ساری کرد و سا

به شهلمچه م تقه شهد په

از سهه مهاه در  66/3/11در حها دخهده بهانی مهورد اصهاب تهرکش خماهاره قرارگرفه و بهه شههادت

رسید.
از نظر اخش زبهانزد خها

و عهام بهود .بها خهانواده بسهیار مهربهان و دلسهوز بهود .در ک هار در

مشروعی ابا نداش  .نماز

را يمیشه در او وق بجا

و تحصهی در يمهه کاريها بهه پهدر

کمه

مهی کهرد و از يهی کهار

می آورد .تمهام مهاه م هار رمضهان را روزه مهی گرفه  ،بهه مسهائ شهرعی ايمیه مهی داد و کتابههای مهبي ی را مطالعهه مهی کهرد .بهه دخهوان حهافظ عشقهه خاصهی
داش  ،ضمن دعوت مادر و خوايرانش بهه صه ر در برابهر مصهائ و مشهکشت آنههارا بهه رعاخه حجها اسهشمی سهفار

مهی کهرد و مهی گفه  «:حجها شهماکوب ده

تر از خون شهیدان اس  ».کودکان را به کس علم و دانهش توصهیه مهی کهرد و مهی گفه  «:م هارزه بها بهی سهوادی خهود نهوعی جههاد اسه » ،در مهورد ج ههه و ج ه
می گف  «:ما تا آخرخن نف

با دشم ان اسشم می ج یم و اجازه

نمی ديیم دشمن به کشور و خها عزخهز اسهشم و نهامو

مهردم تهويین ک هد ،يهد مها جههاد در راه خداسه  .اگهر پیهروز شهوخم خها شههید ،در يهر صهورت پیهروزخم».

اخشان به امام عشقه خاصی داشت د و به سخ ان امام بها دقه و بها جهان و د گهو
به ورز

باستانی عشقه زخادی داشت د.

وصی نامه:

مهی دادنهد بهه ورز

ايمیه زخهادی مهی دادنهد و خهود نیهز خه

ورزشهکار بودنهد.

بسم ر الشهداء و الصدخقین
اخ جان کما اخزدی به مل شهید پرور اخهران وصهی و سهفار

مهی که م کهه ريهرو و پیهرو راه امهام خمی هی کهه يمهان راه خهدا و ائمهه ارههار علهیهم السهشم اسه

باشید .از برادران و يمه جوانان اخران و مردم عزخز
می خوايم که به نهدای(يه مهن ناصهرٍ خ صهرنی) حسهین زمهان ل یه
بخصو

گفتهه و [پشهتی ان] امهام عزخهز و پاسهدار حرمه خهون شههدا باشهید .از يمهه زنهان مهومن اخهران

مادر و خوايرانم می خوايم که مواظ حجها و عفه خهود باشهید ،چهرا کهه حجها شهما زنهان خهداجوی ،کوب هده تهر از خهون شههیدان اسه  .پهدر و مهادر و

خانواده عزخزم! اگر سعادت و لیاق پیدا کردم که به مقام واال و فیض بل هد شههادت نائه شهدم از شهما انتظهار دارم کهه صه ور باشهید کهه خهدا يمیشهه بها صهابران اسه .
از مادرم می خوايم که ص ور باشد و بی تابی نک هد ،چهرا کهه اجهر مهادران شههدا نهزد سهرور يمهه شههیدان ابها ع هداهلل الحسهین(ع) اسه  .از شهما مهی خهوايم کهه اگهر
گرخه می ک ید به خاد مظلومی ابا ع داهلل الحسین گرخه ک ید کهه مصهائ روز عاشهورا به

بهزر اسه  .از خهانواده ام مهی خهوايم کهه اگهر مهن شههید شهدم ج هازه مهرا

در ک ار شهدای عزخز خرامه دفن ک د .در پاخان از يمه يمرزمان و اقوام و خوخشان و دوستان حشلی می رل م و اگر بدی از من دخده اخد مرا حش ک ید.
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
موجود نیس
1.jpg
1871633311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید سیدمحمد حسینی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
موم ان وارسته ،باندای ثاراهلل می شتاب د تا به حقتعالی برس د ،آری اخ ان می روند تا به ما بفهمان د که مصدا اخن حدخث د :
« مَن رل ی وَجَدَنی و مَن وجدَنی عرفَ ی و مَن عرفَ هی اَحِ َّ هی و مَهن اَحِ َّ هی عشِهقَ ی و مَهن عَشِهقَ ی عشِهقتهُ و مَهن عَشِهقتَهُ قَتَلتهه و مَهن قَتَلتهه فعلهیَّ دخَتَهه و مَهن علهیَّ
دخته فننا دخته»
آنک

که مرا رل ک د می خابد ،آنک

آنک

که به من عش ورزخهد ،مهن نیزبهه اوعشه مهی ورزم ،آنکه

واج اس و آنک

که مهرا خافه  ،مهی ش اسهد ،آنکه

که خون هاخش بر من واج اس پ

کهه مهرا شه اخ دوسهتم مهی دارد و آنکه

کهه دوسهتم داشه بهه مهن عشه مهی ورزد و

کهه مهن بهه او عشه ورزخهدم او را مهی کشهم و آنکه

کهه مهن او را بکشهم ،خون ههاخش بهر مهن

من خودم خون هاخش يستم.
حدخث قدسی

شهید سید محمد حسی ی خوخشتن را ش اخته بود و يمهراه خهوخش خهدای را و يهد مقهد
درونی و تش

خهود را بها اخهن شه اخ ومعیهار انتخها نمهوده بهود .يمهان رهور کهه سهیر

برای تهبخ و تزکیه روح در انسان او را به نهاخ عرو و درجه کما رساند.

حرک او در جهان و اجتماعش خهادآور رشهد و تکامه جامعهه خوايهد بهود .انسهان مسهلمان يمهان رهور کهه در درون خهود بها نیرويهای نفسهانی م هارزه مهی ک هد و روح
خداخی خوخش را از آن م را می دارد و خود را فارغ و گسسته از آنها مهی دانهد در جامعهه ا
او حاکم شود بر می خیزد و شهدا نیز انسانهاخی بودند که عشوه بهر تههبخ نفه

نیهز چ هین حرکتهی را انجهام مهی ديهد و بهه م هارزه بها آنچهه مهی خوايهد بهر

اخهن فرخهاد قهرآن را بها گهو

جهان شه یده بودنهد کهه« و مها لکهم تقهاتلونَ فهی سه ی

اهلل و المستضعفین من الرجا و ال ساء و الولدان».
سهید محمهد در خهانواده ای بها اخمهان ،متقهی و مقیّهد بهه اسهشم بهه دنیها آمهد و از يمهان او کهودکی بها اخهن ارز

واال پهرور

خافتهه و بهزر شهده بهود ،در کهودکی

سرشتی آرام و رفتاری متین داش و به حسهن خله معهرو بهود و يمهین بهود کهه در اولهین برخهورد باعهث مهی گردخهد کهه انسهان مجهبو صهداق و حسهن خله او

گردد .شهید کودکی خود را در کانون گرم خانواده ای که پشهتوانه ای بهه جهز اخمهان نداشه گبرانیهد و م هانی اسهشم بها شهیره جهانش آمیختهه گردخهد و يمهین بهود کهه
بعديا در زندگی او نقش افتخار آفرخن خط سرخ شهادت آشکار گردخد.

او درک ار تحصی کار يم می کرد .سید محمهد ت هها در خه

بعهد انسهان بزرگهواری ن هود ،بلکهه در ابعهاد ورز  ،کهار ،تهش

و بهاالخره در صهح ه ن هرد و جههاد انسهانی

کام و بزرگوار بهود سراسهر زنهدگی پهر افتخهار او عشه بود؛عشه بهه اسهشم ،عشه بهه امهام و انقهش  ،و يمهین عشه بهود کهه او را بهه سهوی ج ههه يها کشهاند .او
عاشقانه به ج هه رف و در تارخ  8361/81/18در مهاباد توسط ضد انقشبیون داخلی به شهادت رسید و به نهاخ کما خع ی شهادت دس خاف .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
به خاد شهید سید محمد حسی ی
شهید جان به ک سید محمد
رسیده بر يد سید محمد

ره جد  ،حسین ،رفته حسی ی
چو گردخد عاش خوی خمی ی

شده تسلیم برفرمان ري ر
نموده جان فدادرراه دل ر

گبش از جان و سر در نوجوانی

خرخده تا قیام زندگانی
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شهید ابراهیم خباز
تاریخ تولد1685/4/8 :
تاریخ شهادت1631/3/3 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید ابرايیم خ از ،در خانه ای محقر و مستضهع بهه دنیها آمهد .در تمهام دوران کهودکی و مقهار تحصهیلی کهه تها سها دوم دبیرسهتان ادامهه داشه در خرامهه زنهدگی
می کرد و در حین تحصی در اخهام فراغه از در

و فصه تعطیلهی بهه کهارگری و دامهداری مهی پرداخه  .در سها دوم دبیرسهتان بهود کهه بهرای اولهین بهار بهه ج ههه

رف و در تهارخ 8368/88/36در ج ههه ج هو بها تهرکش خماهاره مجهروح شهد و مهدتی در خکهی از بیمارسهتانهای اصهفهان بسهتری بهود .په
دخدن خانواده به خرامه آمد و په

از به هودی نسه ی ،بهرای

از چ هد روز سهرخعا بهه ج ههه برگشه  .اخهن بهار وعهده ای داشه کهه نمهی توانسه  ،بمانهد .بها آن کهه مجهروح بهود؛ بلهی ،وعهده ای

داش ؛ وعده وصا با معشو ؛ آری ،برای بار دوم عازم ج هه شد و سرانجام در تارخ  8361/6/1ساع  1/1ش در ج هه زبیدات به وصا معشو رسید.
ابههرايیم ،جههوانمردی بههزر  ،مهربههان ،بهها صههداق و متواضهه بههود و خههانواده و دوسههتانی کههه بهها اخشههان در تمهها
برخوردياخش را يرگز فرامو

بودنههد ،صههفا و صههمیمی و شههادابی اخشههان در

نخواي د کرد .اخشان ،انسانی معتقد و بسیار فعا در مراسم مبي ی بود و در ت هاخی به راز و نیاز با خدا می پرداخ .

اخشان خانواده را به دوری از انحرا و نیکی به مهردم و راه سهالم و صهداق سهفار

مهی کردنهد .بهه ج ههه و ج ه

عشقهه زخهادی داشه و مهی گفه  :اخهن مهنمورختی

از جان خداوند اس و خداوند اخن سهعادت را نصهی مهن کهرده اسه و مهن قهدم در آن راه گباشهتم .در آخهرخن اعهزامش خوشهحا تهر از دفعهات ق ه بهه ج ههه رفه
و اخن شو وصالی بود که اخشان را به وجد آورده بود و او سرانجام به وسیله ترکش که به گردن وی اصاب کرده بود به شهادت رسید.
روحش شاد و خاد

گرامی باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ...به نام او ،به نام خداخی که از اوخیم ،بهرای اوخهیم ،يسهتیم بهرای اوسه  ،رفته م بهرای اوسه و بازگشهتم بهه سهوی اوسه  ...بهار دخ هر رها نصهرت حقهو بشهر را بها
استخوانهای شکسته و اندام آذخن بست د ،آن گهاه سهق شه را شهکافت د بهر اخهن امیهد کهه نهور را در زخهر آواريهای سه ین سهیايی و ظلمه بشهک د؛ امها سهتاره يهای

آسمان سرخ شهادت ،شهها وار ،جوشهن شه را درخدنهد و تها فهت کامه دروازه يهای صه رکها زدنهد و بهه لقهاءاهلل پیوسهت د و يمچ هان در سراشهی ی و فهراز تهارخ
زندگی مله مختله بهه لقاءالهه مهی پیونهدد .اخهن چ هین توروهه يهای جههان خهواران بهین المللهی ،بهرای نهابودی ،امیهد و جرقهه ای کهه در اخهن آسهمان سهیاه زنهدگی
مستضع اندر رنج ن ه داشته شده ،پیدا شده اس  ،آغاز می شود؛ اما دخری نمی گبرد که اخن جرقه فتیله را در عر

چ د ماه

می پیماخد و به ان ار باروت خشم انسانهای خسهته از سهلطه بی ان هان مهی رسهد و انفجهار آغهاز مهی شهود ...انفجهاری کهه شهراره يهای آتهش آن ،دامهان خصهم را گرفتهه
می رود تا دودمان پلید بعث و بعثیان را در يم پیچد ...مهادر عزخهز! بیهدار بها
بکش و رسال شهیدان را به ير کوی و بهرزن بانه

کهه شههادت مهن ،تهو را از يهد بهاز ناخسهتاند ...زخ ه وار ،کولهه بهار مصهی

را بهر دو

بهزن و برسهان و تهو پهدرم! ثابه قهدم و اسهتوار پهیش بهرو و گمهان م هر کهه شههیدان مهرده انهد کهه شههید شهايد

اس و جاودانه ،شهايدی بهر ظلهم ابرقهدرتها کهه يهر روزه بهر مهردم سرخاوسه آمرخکهاخی ،سهیاه پوسهتان آفرخقهاخی ،عهر مستضهع  ،مسهلمانان در ضهع ن هه داشهته
شده و ستمدخده فلسطین می رود ،اس و شما خوايرم! تهو در تمهام سهختیها و مشهکشت راي شهای مهن بهودی؛ از تهو مهی خهوايم کهه زخ ه وار بها نامشخمهات دسه و
پ جه نرم ک ی و شما ای برادرانم! از شما می خوايم که صه ر داشهته باشهید و امیهدوارم کهه يم هی بهر خهط اسهشم و پیهرو والخه فقیهه باشهید .در شههادتم گرخهه نک یهد
که نشانه سستی و ضع اس و دشمن شهادکن اسه  .شهاد باشهیدکه مهن بها عهرو
خداوند اخن قربانی را از ما ق و ک د.
والسشم
ابرايیم خ از 8361/3/6

خاررات:
موجود نیس
16.jpg
1873631117

زخ های شههادت ازدوا کهرده ام و بهه آرزوی دخرخ هه خهود رسهیده ام .امیهدوارم کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید ولی دهقان
تاریخ تولد1683/3/3 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید ولی ديقان در خه

خهانواده متوسهط از نظهر اقتصهادی متولهد شهد و بعهد از پشه سهر گباشهتن دوران کهودکی پها بهه مدرسهه گباشه و بها شهور و شهو فهراوان

تحصیشت خود را شروع کرد ،دبسهتان را در روسهتا(کفهدي ) و راي مهاخی را در خرامهه گبرانهد و بعهد از اتمهام مقطه راي مهاخی بهه عله عهدم مدرسهه در مقهار بهاالتر
در روستا تر تحصی کرد .بعد از چ د سا بها خهانواده بهه خرامهه مههاجرت کهرد .بها مههاجرت خهانواده بهه خرامهه ،وی دوبهاره بهرای رفهتن بهه مدرسهه ث ه نهام کهرد.
اخشان با پشتکاری و يمکاری خانواده مقط دبیرسهتان را بها موفقیه پشه سهر گباشهتد .اواخهر سها چههارم دبیرسهتان از ررخه بسهیج دانهش آمهوزی بهه ج ههه اعهزام
شد و اخن سومین و آخرخن مرحله ای بود که شهید به ج ههه مهی رفه  .او بهه خهط مقهدم ج ههه بیهات اعهزام گردخهد کهه بهه گفتهه خکهی از معلمهانش کهه اخشهان نیهز در
يمان م طقه مشغو خدم بود ،شهید ولی ديقهان در ک هار صهخره ای اخسهتاده بهود کهه مهورد اصهاب تیهر مسهتقیم دشهمن قهرار گرفه و چهون بهه صهخره تکیهه داده
بود به زمین نیفتاد و دشمن به خیا اخ که تیری به اخشان نخورده ،تیهر دوم و سهوم را نیهز بهه رهر اخشهان شهلی

مهی ک هد کهه بهه گهردن ولهی اصهاب مهی ک هد و بهه

شهادت می رسد.
شهید ولی ديقان از نظر اخشقی بسهیار خهو

برخهورد و خهو

اد و متان و وقار را در حد واالخی رعاخه مهی نمهود ،نسه

برخهورد بهود بهه صهله رحهم ايمیه مهی داد و بهدان عمه مهی کهرد .در معاشهرت بها خهانواده و مهردم،
بهه مسهائ دخ هی و مهبي ی پاخ هد و معتقهد بهود و در مجهال

دخ هی شهرک مهی کهرد و اررافیهان را بهه

اخن مهم تشوخ می کرد ،اخشان صاد و راست و بودند ،و به اررافیهان و خهانواده توصهیه مهی کهرد کهه يمیشهه صهاد و راسهت و باشه د و تاکیهد مهی کهرد کهه يیچ هاه
در تعرخ و تمجید دخ ران کوتايی خا زخهادروی نک یهد .در مهورد ج ههه و ج ه
مثش در

مهی گفه  :ن اخهد صهح ه ج ههه را خهالی گباشه اگهر مهن و امثها مهن بهه خه

خواندن و دانش آموز اخن مملک بودن نخوايیم بهه اخهن مکهان مقهد (ج ههه) پها ب هبارخم ،په

چهه کسهی بهرود ،ن اخهد مسهوولی را از دو

بهانهه

خهود برداشهته

به اخن امید که افراد دخ ری برای رفتن به ج هه يست د.
پیام خانواده شهید:
ما از مردم می خوايیم که قدر اخن خون يای که رخخته شده را بدان د و ن بارنهد کهه خهون اخهن عزخهزان بهه يهدر بهرود ،بها يهر گونهه فسهاد م هارزه ک هد ،مسهوولین باخهد
يمیشه خاد شهیدان را با برنامه يا و مراسم گوناگون زنده ن ه دارند تا مردم آنها را به فراموشی نساارند.

والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8.jpg
7831713113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :خرامه

شهید علی اکبر فرار
تاریخ تولد1685/3/8 :
تاریخ شهادت1631/3/7 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید علی اک هر فهرار ،در خهانواده ای بهاتقوا و پريیزگهار بهه دنیها آمهد .بعهد از اخهام کهودکی وارد مدرسهه شهد .دوره ابتهداخی و دو سها از مقطه راي مهاخی را بها موفقیه
پش سر گباش  .او از يمان کودکی ،فهردی م هارز و انقشبهی بهود .از سها  8311کهه ج ه

شهروع شهد بهه عضهوخ بسهیج در آمهد و تها سها  8368کهه بهرای اولهین

بار به ج هه رف به فعالی مبي ی در بسهیج ادامهه داد .از سها 8368تها سها  8361کهه بهه شههادت رسهید چههار بهار بهه ج ههه رفه و در عملیهات فهت الم هین ،مسهلم
ابن عقی  ،رقابیه(فکه) و والفجر مقدماتی شرک کهرد و سهرانجام در عملیهات والفجهر مقهدماتی بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره بهه کمهر و پهاخش در تهارخ 8361/6/7بهه
آرزوی دخرخ ه خود ،شهادت ،رسید.
اخشان با يمه اي خانواده با مهربانی برخورد می کرد و در کارياخشهان بهه آنهها کمه
بود که دخ ران از او در

می گرفت د و در اخن رابطه مهی گفه  :خودسهازی ،خه

مهی کردنهد .او يهی وقه نمهی گفه (مهن) .او خودسهازی را رهوری شهروع کهرده

مرحلهه تکامه انسهان و در انتهها شههادت اسه  .وقتهی تکامه پیهدا مهی که م کهه بهه

شهادت برسم و سرانجام رايی را که انتخها کهردم ،مهی دانهم کهه آخهر آن شههادت اسه  .اخشهان در معاشهرت بها مهردم نهاخه دوسهتی و احتهرام را بجها مهی آورد و در
کم

کردن به يمساخ ان ،کوتايی نمهی کهرد؛ در جلسهات دخ هی و مهبي ی ،خصوصها دعهای کمیه و نمهاز جمعهه شهرک مهی کهرد و بهه نمهاز او وقه ايمیه مهی

داد و خانواده را به رعاخ آن سفار

می کهرد؛ بهه امهام خمی هی عشقهه خیلهی زخهادی داشه و در صهح تهاخش اشهاره مهی کهرد کهه دن الهه رو امهام باشهید؛ اگهر اسهشم

می خوايید ،اگر دخن می خوايید .ج هه و ج

را خ

نعم

می دانس و می گف « :من يی موق از ج ههه دسه نمهی کشهم تها پیهروز شهوم .مها باخهد در

شههام را از امهام حسهین(ع) بیهاموزخم و ن اخهد زخهر بهار ظلهم زنهدگی

ک یم و حسین وار وارد ج ههه شهوخم و بهه امیهد خهدا دشهمن را نهابود ک هیم» .اخشهان عاشه شههادت بودنهد و مهی گفت هد« :ای دوسهتان عزخهز! ت هها شههادت مهی توانهد
گلوی 87ساله ام را سیرا ک د و از کانا شهادت اس که راه حسین تداوم مهی خابهد .مهادر! تهو باخهد خوشهحا باشهی کهه مهن را بهه جهاخی رسهاندی کهه امهام زمهان بهه
آن جا می رود و به س رنشی ان سر می زند و گلهها را مهی بی هد و آنهها را گلچهین مهی ک هد .پهدر و مهادر عزخهزم! فکهر نک یهد کهه اخ هها کهه شههید شهده انهد ،مهرده انهد،
بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می گیرند».
روحش شاد

وصی نامه:
بههاالتر از يههر نیکههی ،نیکههی اسهه تهها اخههن کههه انسههان در راه خههدا کشههته شههود .ي ههامی کههه در راه خههدا کشههته شههد ،دخ ههر بههاالتر از آن يههی نیکههی نیسهه .
رسو اکرم( )
درود بر ري ر ک یر انقش اسهشمی و بها درود فهراوان نثهار روح پها شههیدان از صهدر اسهشم تها انقهش اسهشمی بهه خصهو

شههیدان ج ه

تحمیلهی .يهد مهن از

رفتن به ج هه اخن اس که خدمتی به اسشم کهرده باشهم و دخهن خهود را بهه انقهش اسهشمی ادا کهرده و ال تهه مهی دانهم کهه يهر انسهانی کهه از اخهن جههان مهی گهبرد
يدفی دارد که به اخن ررخ يد زندگی خود را پاخه رخزی می ک هد و يهد مهن اهلل اسه ؛ خع هی انها هلل و انها الیهه راجعهون ،بهتهر اسه کهه در اخهن سهفر کوتهاه توشهه
آخرت خود را فرايم ک یم و با انجام دادن ع ادات و دستورات پیهام ران و ائمهه دخهن خهود را بهه اسهشم ادا ک هیم و بهه خصهو
گو

در اخهن زمهان باخهد بهه ري موديهای امهام

داد و چه بهتر که در اخن زمهان کهه انقهش اسهشمی در خطهر اسه ؛ دخهن خهود را بهه انقهش و روحانیه ادا ک هیم و مهن از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه يهی

ن ران ن اش د و از اقوام و دوستان خداحافظی می ک م امیدوارم مرا حش ک ید.
به امید پیروزی ح علیه بار .
علی اک ر فرار

خاررات:
موجود نیس
11.jpg
1877681118

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید غالمرضا فریور
تاریخ تولد1651/7/11 :
تاریخ شهادت1633/4/14 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید غشمرضا فرخور بعهد از سهاری نمهودن دوران کهودکی در سهن  6سهال ی بهه مدرسهه رفه و دوره ابتهداخی و راي مهاخی را بها نمهرات عهالی پشه سهر گباشه  .وارد
دبیرستان شد و سا او را يم با موفقی ق هو شهد .اخهن شههید کهه در اخهن اخهام از عمهر م هارکش ،شهايد شههادت بسهیاری از جوانهان يمشههری ا
ج

بهود و ج ههه و

و شهادت روح او را بهی قهرار کهرده بهود در آغهازخن يفتهه يهای سها تحصهیلی  ( 66-67اوائه سها دوم متوسهطه) بهه يمهراه تعهدادی از يمکشسهی يهای خهود

بههرای رفههتن بههه ج هههه ث ه نههام کههرد و بههدون اخ کههه خههانواده ا

را بطههور رسههمی آگههاه ک ههد بعههد از پاخههان کههش

در

در تههارخ  66/7/81کتابهههاخش را بههه دوس ه

يمساخه ا
سارده و بدون خداحافظی به بسیج خرامه و از آنجا بهه شهیراز مهی رود کهه بها آگهاه شهدن خهانواده ،فقهط مهادر
بعد از مدتی به ايواز م تق شد و پ

از فراگیهری آمهوز

توانسه او را در شهیراز بهرای آخهرخن بهار ب ی هد .شههید

فشهرده بهه م طقهه عملیهاتی شهلمچه اعهزام مهی گهردد و سها

بهه خهط مقهدم مهی رود کهه په

از گبشه

 11روز از تارخ اعزامش در س ر کمین در تارخ  66/1/81به آرزوی دخرخ ه خود خع ی شهادت ،دس خافته و به وصا دوس می رسد.
غشمرضا بسیار خو

اخش و خو

اگر در مجلسی از کسی غی

رو بود ،ت سم يمیشه ی بهر له داشه  ،کهوچکترخن کی هه کسهی را بهه د نمهی گرفه و يرگهز پشه سهر کسهی حهر نمهی زد،

می شهد آن مجله

را تهر مهی کهرد و خها آن را بهه يهم مهی زد ،در تمهامی زنهدگی کوتهايش يمیشهه حهامی بی واخهان و بیچارگهان بهود،

او دوستدار کسانی بود که از نظر مادی فقیر و بیچاره بودند .در حالی که نوجوانی بیش ن ود به کارگری
می پرداخ و به خانواده خاری مهی رسهاند ،در قله مهردم جهای داشه و مهردم او را دوسه داشهت د .يرگهز از نمهاز غافه نمهی شهد ،ذکهر خداونهد سه حان يمیشهه بهر
ل ان م ارکش جاری بود ،عقیهده راسهخی نسه
وجود

ل رخز از اش

بهه ائمهه ارههار داشه  ،عشه سهوزان امهام حسهین تمهام پیکهر

را سهوزانیده بهود بطهوری کهه بها نهام آن امهام تمهام

می شد ،يمیشه از قو امامان معصوم حر می زد در اوقهات بیکهاری قهرآن مهی خوانهد و شهاخد کمتهر اتفها مهی افتهاد کهه زبهانش جهز بها قهرآن

بازشود ،يمیشه خود و خانواده و دوستان را به نماز و قرآن سفار

می کرد و به رعاخ حا مستم دان و بیچارگان تاکید داشه  ،بزرگتهرخن و مهمتهرخن سهفار
مظهر و دانش اه انسان سازی مهی دانسه  ،ق ه از اعهزامش تمهام وجهود

اخشهان نمهاز سهر وقه و بها جماعه بهود .عاشه شههادت بهود و ج ههه را

را بهرای خهدم بهه رزم هدگان بهه کهارمی بسه  ،يهر وقه اسهم ج ههه مهی آمهد اشه

از

چشمان م ارکش جاری می شد ،خود را خادم شهدا می دانس  .اگر کسی او را به نام بسیجی صدا
می کرد ناراح می شد و مهی گفه  «:بهه خهدا بسهیجی و رزم هده شههداء يسهت د ،مهن خجاله مهی کشهم خهودم را سهرباز امهام زمهان(عهج) ب هامم ».بهه امهام خمی هی
عشقه خاصی داش و يمیشه با احترام خاصی نام اخشهان را بهه زبهان مهی آورد و صهلوات مهی فرسهتاد ،مقلِّهد امهام بهود و رسهاله اخشهان را مهی خوانهد بطهوری کهه اکثهر
احکام آن را حفظ بود و اگرکسی مسوله ای را می پرسید سرخعاًجوا می داد.

وصی نامه:
عزخزان! شهدا نصه العهین مها يسهت د ،ن بارخهد شهم محفه مها خهامو

بمانهد .غیهرت و ...شهجاع و انسهانی جوانهان اخهران ال هوی تمهام نمهای انسهانی در تمهام

جهان اس  .در يی جای دنیا جوانانی مث جوانان اخهران نیسه و اخهن خع هی افتخهار ،غهرور .تهو را بهه خهدا جوانهان عزخهز! ن بارخهد غرورمهان لکهه دار شهود ،فقهط شههدا
را
نص العین خود ک ید يمین خع ی يمه چیز.

خاررات:
موجود نیس
83.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید عیدی محمد کشاورز
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
کودکی شهید کشاورزی پهر از حهوادث تله بهود .در دو سهال ی از بهام خانهه بهه زمهین افتهاد؛ در سهه سهال ی در حهو
نجات دادند؛ خ

آ افتهاد و تها مهرز خف هی پهیش رفه کهه او را

بار نیز مرخضی شهدخدی عارضهش شهد ،امها از آنجهاخی کهه سرنوشهتش چیهزی غیهر از مهر در بسهتر بیمهاری خها حهوادث بهود ،خداونهد يهر بهار او را از

مر حتمی نجات می داد .در سهن يفه سهال ی بهه مدرسهه رفه و تها کهش

سهوم راي مهاخی در

خوانهد .بها او گهرفتن م هارزات مهردم بهه ري هری امهام در سها

 17-16شهید بزرگوار يمهراه مهردم در شهیراز و خرامهه در رايایماخیهها شهرک مهی کهرد و حتهی در  11بهمهن ي هام آزاد شهدن شههربانی شهیراز بهه دسه امه حهز
اهلل فعالی زخادی از خود نشان داد .بعهد از پیهروزی انقهش بها عهده ای از جوانهان در حهوالی کل هه سهعدی شهیراز و جهاده کفتهر و کهوی شههید جلیه بهه پاسهداری از
انقش پرداخ و بعديا با يمکاری در اخهن گهروه مقاومه بهه عضهوخ بسهیج سهااه شهیراز در آمهد و در سها دوم ج ه
بار اعزام شد .پ
سا  8366پ
خو

از مدت سهه مهاه خهدم از مرخهوان برگشه و حهدود سهه مهاه در سهااه خرامهه بهه ع هوان پاسهدار موقه بهه خهدم پرداخه کهه در نیمهه او پهاخیز
از سه ماه دوباره به دوسهتانش در ج ههه پیوسه ؛ در زمسهتان  8366په

از اتمهام دوره آمهادگی بهه ج ههه ايهواز اعهزام شهد و په

م تق شد؛ در مرحله سوم نیز به يمین م طقهه عملیهاتی اعهزام گردخهد و بها دوسهتان شهیرازی ا

پادگان عین خو

در سها  8366بهه ج ههه مرخهوان بهرای اولهین
از چ هد روز بهه عهین

،جهزء نیرويهای وخهژه ،زخهر نظهر تیه امهام حسهین(ع) مسهتقر در

به خدم مشهغو شهدند .تها اخهن کهه در اواخه سها  8368در عملیهات فهت الم هین شهرک کهرد و در صه ح اه بهه يمهراه دوسهتانش جهه ضهربه

زدن به نیرويای بعثی وارد م طقه عملیاتی مهی شهود کهه خکهی از دوسهتانش بهه شههادت مهی رسه د و عیهدی محمهد بهرای عقه کشهیدن ج هازه دوسهتش مهی رود کهه
به شهادت می رسد و ج ازه او بر روی زمهین مهی افتهد؛ دوسه دخ هر

بهرای نجهات او مهی رود و او يهم شههید مهی شهود؛ بعهد از سهه روز پیکهر

بهه عقه کشهیده

می شود.
شهید عیدی محمد کشاورزی ،نس

به تمام فامی  ،چ هان رفتهاری خهو

و برخهوردی مهربانانهه داشه کهه يمهه فامیه او را دوسه مهی داشهت د .مخصوصها کهه ت هها

فرزند پسر خانواده بود .از کودکی امانتداری را در خانه رعاخه مهی کهرد و عشه و عشقهه خهود را بهه مهبي نشهان مهی داد .يمیشهه بهه مسهجد مهی رفه و خهانواده و
دوستان را به رعاخ حجها اسهشمی ،حماخه از انقهش اسهشمی و ري هری امهام خمی هی ،تهدخن و دخ هداری و احتهرام بهه روحانیه و م هارزه بها م هافقین سهفار
کرد.

مهی

اخن شهید عزخز ،در زمان ب ی صدر که به خهدم در ج ههه مشهغو بهود ،در ج ههه نامهه يهاخی کهه مهی نوشه خیانه ب هی صهدر را خهادآوری مهی کهرد و حها آن کهه
ب ی صدر رئی

جمهور رسمی اخران بود.

وصی نامه:
وصی نامه گهربار شهید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خداوند بخش ده مهربان که زنده گردانید و می میراند
الحمدهلل که در خانه مسلمان به دنیا آمدم و شکر خهدا کهه ج اختههای از خهدا بیخ هران را دخهدم و از اخهن بها آگايانهه تشه ه احکهام اسهشمی و حکومه اسهشمی گشهتم.
باز الحمدهلل که حکوم اسشمی را دخهدم و سهاا
مقد

بیکهران بهه درگهايش کهه بهه مهن م ه نههاده و راه راسه را نشهانم داد و بهه پاسهداری از اسهشم و حفاظه احکهام

قرآن و حرخم مسلمانان راي ماخی ام کرد؛ بها حمهد و ث ها بهه پیشه ايش کهه از بها کهرمش حیهاتم را در اخهن صهفحه تهارخ مقهرر فرمهود کهه(حه ) از باره بهه

خوبی تمییز داده شود.
 ...و رحم خدا به شیر پا مادرم که يداختم را مهدخون شهیر حهش و دامهن مسهلم پهرور او مهی دانهم کهه اخ ه

بهرای دوام ج ههه حه امهانتش را در راه اسهشم يدخهه

کرده و با قدردانی از پدر پیرم که عمری با درآمهد انهد  ،ولهی حهش  ،رنهج معیشه زنهدگی را متحمه شهد ...بها اخهن بیه ش کهه مختصهری از آن را بیهان داشهتم ،بهرای
احیههای اسههشم عزخههز و نههابودی دشههم ان انسههانی و شههر و حیثیی ه و حههرخم و آزادی مههی روخههم تهها پههرچم ال الههه اال اهلل و محمههد رسههو اهلل را بههر سراسههر جهههان
برافراشته دارخم که اخن اراده خداس  .ان شاءَ اهلل
« خرخدون لِیُطفووا نور اهلل بنفوايهم و اهلل متمٌ نوره و لو کرهَ الکافرون»
والسشم
عیدی محمد کشاورزی

خاررات:
موجود نیس
81.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید علی اصغر ابراهیمی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
نوجوان شهید علهی اصهغر ابرايیمهی در خهانواده ای فقیهر و مستضهع پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .پهدر
سال ی او را به مدرسه فرستاد که موف شهد تها کهش

او را بها چوپهانی و زحمه کهارگری بهزر کهرد و در شهش

سهوم راي مهاخی بهه تحصهیشت خهود ادامهه ديهد .او کهه از شهور انقشبهی خاصهی برخهوردار بهود بها شهروع ج ه

ناآرام و
بی قرار گش تا اخن که در اواخر سا  8366به ج ههه رفه و توانسه در عملیهات فهت الم هین در م طقهه عملیهاتی شهو

شهرک ک هد؛ بعهد از مهدتی م هارزه در تهارخ

 68/8/1بر اثر انفجار مین شرب شهادت را نوشید و شهید شد.
خصوصیات شهید:
اخشان فردی مصل بودند و دوس داشت د يمیشه بین مردم صهل و صهفا برقهرار باشهد .اخشهان فهردی مهبي ی و مقیهد بهه اصهو اسهشمی بودنهد .سفارشههای اخشهان بهه
خانواده پیروی از امام و روحانی و حماخ از ج هه يا و رعاخ دستورات اسشم بود .اخشان مدرسه را به خارر ج هه و ج

تر کرد.

وصی نامه:
سخن شهید:
مردم بسیارخوب د .از مسوولین انتظار دارخهم کهه بیشهتر بهه فکهر انقهش و پاسهداری از خهون شههداء باشه د و ن بارخهد مهردم نسه

انقهش بهدبین باشه د .شههدا از شهما

انتظار دارند که به فکر مردم باشید .اخن گونه اس که اگر به وصی نامه شهدا جامه عم باوشانیم رايشان را ادامه داده اخم و از خونشان صیان کرده اخم.
وصی نامه شهید:

پدر مهربان و مادر عزخزم! اک هون کهه اخ جانه توفیه شههادت نصهی م گشهته اسه خهدا را شهکر ک یهد کهه توانسهتید چ هین فرزنهدی را تربیه ک یهد و در راه خهدا فهدا
نماخید .پدرم! مادرم! می دانم تها وقتهی در دنیها بهودم ،فرزنهد خهوبی بهرای شهما ن هودم و يمیشهه شهما از دسه مهن ناراحه بودخهد .اک هون از شهما مهی خهوايم کهه مهرا
حش ک ید و آن گ ايان را نادخده ب یرخد و از من راضی باشید .از شما می خوايم که برادران و خوايرم را با احکام اسشمی آش ا نماخید.

خاررات:
موجود نیس
73.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید محمد رضا کریمی جابری
تاریخ تولد1683/8/11 :
تاریخ شهادت1633/11/18 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
پاسدار وظیفه شهید محمد رضا کرخمی جابری در سها  8336در راخفهه ای بهه نهام جهابری در م طقهه خرامهه دخهده بهه جههان گشهود .تولهد اخهن فرزنهد بهه ع هوان اولهین
خوشهحالتر از دخ هری ورود اخهن فرزنهد را بهه فها نیه

فرزند پسر خانواده شور و شعفی به اي خانواده بخشید کهه قابه وصه ن هود ،يهر خه

مهی گرفت هد و آخ هده ای

درخشان را برای او در ذين خود ترسیم می کردند و حقیقتها شههادت کهه کمها انسهانی مهی باشهد لیاقه و شاخسهته اخهن تهازه وارد بهود .محمهد رضها بها سهاری کهردن
اخام رفولیه و کهودکی خهود در جمه صهمیمی خهانواده زنهدگی سهعادتم دانه ی خهود را آغهاز کهرد ،زنهدگی کهه فقهط  16بههار را تجربهه کهرد .اخشهان بهر خهش رسهم
معمو به دلی کم ود امکانات و عدم مدرسه در محه زنهدگی در سهن  86سهال ی بهه مدرسهه رفه و مقطه ابتهداخی را در روسهتای کهوه خیهاره بهه پاخهان رسهاند ،عهدم
مقار باالتر و ن ود امکانات م اس محمد رضا را مج هور کهرد کهه بهر خهش اسهتعداد و اشهتیا خهود بهه در
بعد از تر تحصی به خاری خانواده در تامین يزخ هه يهای زنهدگی شهتاف و دوشهادو

و مدرسهه ،دسه از ادامهه تحصهی بهردارد .محمهد رضها

پهدر بهه کهار داماهروری و کشهاورزی مشهغو شهد تها اخ کهه وارد سه ی شهد کهه

ب ا بر عر جامعه و قانون خدم وظیفهه عمهومی خهود را بهرای انجهام خهدم سهربازی بهه پاسه اه معرفهی کهرد .او در تهارخ  66/3/86خهود را بهه سهااه خرامهه معرفهی
کرد و به ع وان پاسدار وظیفه بها تعهدادی از دوسهتانش جهه فراگیهری آمهوز
بعد از دو ماه آموز

نظهامی در تهارخ  66/3/81رسهماً بهه پادگهان شههید مهدنی نورآبهاد ممسه ی اعهزام شهد.

در اخن پادگان به پادگان ولهی عصهر شهیراز م تقه شهد و سها

در تهارخ  66/7/81بهه پادگهان امهام خمی هی ايهواز معرفهی شهد و در واحهد پداف هد

مشغو به خدم شد .حدود خکماه نیز به خط مقهدم ج ههه اعهزام شهد کهه در آخهرخن روزيهای مامورخه از ناحیهه سهر زخمهی شهد کهه په

از چ هد روز مهداوا در محه

به مرخصی آمد.
پ

از مدتی استراح  ،در تهارخ  66/86/13بهه م طقهه ج هی شهلمچه اعهزام شهد و په

مسهتقیم قههرار گرفتهه و بههه فهیض عظمههای شههادت دسه خافه و پیکههر مطههر

از چ هد روز خهدم در شه  66/88/83در حهین ن ه هانی مهورد اصهاب تیهر

در تههارخ  66/88/18بها يمرايههی مهردم قدرشه ا

م طقهه خرامههه ،کربها و عشههاخر

تشیی و به خا سارده شد.
محمدرضا با توجه به اخش خو و چههره خ هدانی کهه داشه در د دوسهتان و اقهوام و خوخشهان جاخ هاه خاصهی داشه  .او بهه صهله رحهم ايمیه زخهادی مهی داد ،بها
آنکه جوان بود اما رفتار و کردار

در جم رهوری بهود کهه بهه ع هوان خه

بهزر خهانواده از او خهاد مهی ک هد .بها يمهه افهراد محه در ارت ها بهود و در کاريهای عهام

الم فعه شرک فعا داش  .به مسجد و قرائه قهرآن و فرخضهه يهای الههی عشقهه خاصهی داشه و بهه مطالعهه کتها يهاخی کهه در خصهو

ائمهه ارههار نوشهته شهده

بود ،ايتمام می ورزخد.
خوشا آنان که جانان می ش اس د
ررخ عش و اخمان می ش اس د

بسی گفتیم و گفت د از شهیدان
شهیدان را شهیدان می ش اس د

پیام خانواده شهید:
مردم عزخز اخران باخد بدان د که اخن درخ انقش با خهون يهزاران شههید بزرگهوار و يمه و تهش

افهراد زخهادی بهه بهار نشسهته اسه و حها کهه يمهه مله اخهران در

ساخه ی اخن درخ به راحتهی و ام یه و دور از گزنهد دشهمن بهه سهر مهی برنهد ،باخهد بها جهان و د از اخهن انقهش محافظه ک هیم و دسه يهر نابکهاری را کهه قصهد
ضربه زدن به اخن انقهش

دارد قطه نمهاخیم و دالوری يها و رشهادت يهای شههدای عزخهز را بهه جوانهان و نوجوانهان کهه در آن عصهر ن هوده انهد و خها در نکهرده انهد،

گوشزد ک یم و به آنها توصیه می ک یم پیرو قرآن ،اسشم و والخ فقیه و سد محکمی در برابر تهاجم فري ی دشم ان اسشم باش د.
والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
811.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید عبدالرضا میرزایی جابری
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
شهید بسیجی ع دالرضها میرزاخهی در خهانواده ای مهومن بهه اسهشم و در روسهتای عشهاخری بهه دنیها آمهد و در دامهان مهادری دلسهوز و پهدری مهربهان پهرور
سن يف سال ی به مدرسه رفه و تها سها او راي مهاخی در
برادر

خوانهد ،بها شهروع سها تحصهیلی جدخهد په

که او نیز محص بود عازم ج هه شهد و مهدت چههار مهاه در ج ههه بهه خهدم مشهغو شهد و په

ج هه باعث شد که برای دومین بار په

از مهدتی تحصهی بهرای اولهین بهار بها اصهرار بهه يمهراه

از انجهام اخهن مامورخه بهه سهشم برگشه  ،شهور و شهو

از مهدتی دخ هر بهه ج ههه بهرود کهه اخهن مرحلهه نیهز بهه مهدت سهه مهاه بهه يمهراه خکهی دخ هر از بهرادرانش عهازم ج ههه(عهین

خو ) گردخد .بعد از آن به ج هه کردستان اعهزام شهد و په

از مهدتی بهرای دخهدن خهانواده بهه مرخصهی آمهد ،په

اثر م حر شدن ماشی شان مجروح شهد و مهدتی در بیمارسهتان بسهتری گردخهد ،په

از اتمهام مرخصهی دوبهاره رايهی کردسهتان شهد ،بهر

از به هودی بهه خانهه آمهد و مهادر

کن که از اخن حادثه جان سالم به در بردم تا شاخد در ج هه شهادت نصهی م گهردد اخهن حادثهه خه

را دلهداری مهی داد و مهی گفه خهدا را شهکر

امتحهان الههی اسه کهه مهرا بهرای شههادت آمهاده مهی ک هد .په

مدتی استراح دوباره تصمیم گرف به ج هه بهرود .اخهن مرحلهه بهه يمهراه شههید حهاجعلی رحیمهی مهدتی را در واحهد مه دسهی -رزمهی سهااه آمهوز
اخشان برای ساخ سه ر و خهاکرخز بهرای مامورخه شهش مايهه رايهی ج ههه کوشه
شهید

شهد کهه په

از خه

گرامی باد

وصی نامه:
به نام خداوند بخش ده مهربان
من به خاری خداوند متعا به ج هه می روم تا آنکه مزدوران عراقی را به کم

خداوند نابود ک م .من

از

دخهد و بهه يمهراه

مهاه از انجهام مامورخه بهه يمهراه دوسه و يهم محلهی

حاجعلی رحیمی در ش  8361/81/13در حا انجام مامورخ يد خمااره دشمن قرار می گیرند و به شهادت می رس د.

روحش شاد و خاد

خافه  .در

نمی توانم در اخ جا بمانم و دخ ر برادران در ج ههه ج ه
ج هه بروم و به خاری دخ ر برادرانم ج

ک هد ،مهن اگهر در ج ههه شههید بشهوم بهتهر از آن اسه کهه در بسهتر خها در زخهر ماشهین بمیهرم ،مهن باخهد بهه

ک م م ر خون من قرمزتر از خون شههیدان اسه کهه در ج ههه يها شههید مهی شهوند ،مهن باخهد بهروم تها دخ هر بهرادران خسهته

نشوند و آنها در آن س شخها ،در آن گرمايا و سهرمايا باشه د و مهن در اخ جها باشهم ،مهن باخهد بهه دخ هر بهرادران کمه
خود خ

نعم اس که خداوند به ما داده اس و ما باخهد بهه کمه

نتوانستم کوچکترخن زحمات آنها را ج ران ک م.
والسشم
ع دالرضا میرزاخی

خاررات:
موجود نیس
811.jpg

که م و اخهن خه

واجه شهرعی اسه و ج ههه

دخ هر بهرادران بهروخم و مهن بهه پهدر و مهادرم درود مهی فرسهتم کهه مهن را بهزر کهرده انهد و مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید مرتضی علیایی
تاریخ تولد1651/4/1 :
تاریخ شهادت1637/5/5 :

نام مدرسه :عشایری شیراز
زندگی نامه:
شهید در خانواده ای مبي ی در روستای سهفلی از توابه کربها در سها  8318از پهدری مهومن و مهادری پاکهدامن متولهد شهد .سهه مهاه ق ه از تولهد مرتضهی ،پهدر
اثر بیماری قل ی دار فانی را وداع گف و شههید ختهیم بهه دنیها آمهد .بها بهه دنیها آمهدن مرتضهی نهام پهدر را بهر او گباشهت د و سرپرسهتی او و مهادر
شهید افتاد .بعهد از دوران شهیرخوارگی سرپرسهتی او بهر عههده عمهوی کهوچکتر
آمیز عموخش قرار گرفه و په

در

بهه عههده پهدربزر

مصهطفی( کهه شهوير خالهه شههید بهود) افتهاد .اخشهان تحه مراق ه و رفتهار مح ه

از گبرانهدن دوران خردسهالی در شهش سهال ی بهه مدرسهه رفه  .مرتضهی از يمهان اواخه تحصهی  ،عشقهه شهدخدی بهه در

از خهود

نشان داد و خیلی زود به ع هوان شهاگرد ممتهاز شه اخته شهد .او مقطه ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه و وارد راي مهاخی شهد کهه اخهن مقطه يهم بها موفقیه
پش سر گباشه و بهه يمهراه پسهر عمهه خهود جهه ادامهه تحصهی بهه دبیرسهتان عشهاخری شهیراز معرفهی گردخهد ،سها او دبیرسهتان را در سها  66-61بها معهد
87/71پش سر گباش و سها دوم را نیهز بها معهد 87/1رهی کهرد ،در سها  67بها شهروع تعطهیشت تابسهتانی و بها توجهه بهه اخ کهه ج ه

در موقعیه سهختی قهرار

داش مرتضی تصمیم گرف که به ج ههه بهرود ،از اخهن رو بهرای اعهزام بهه ج ههه بهه بسهیج خرامهه رفه و ث ه نهام کهرد و در تهارخ  67/3/86بها بدرقهه گهرم اقهوام و
ايالی روستا با جمعی از دوستان و اقوام رايی ج هه شهد .در ج ههه په
م ارزه در تارخ  67/1/1بر اثر اصهاب تهرکش گلولهه تانه

از گبرانهدن دوره آموزشهی کوتهاه بهه خهط مقهدم ج ههه شهلمچه اعهزام گردخهد کهه په

از مهدتی

نیرويهای بعثهی عهرا بهه سهر و کته اخشهان شهرب گهوارای شههادت را نوشهید و بهه درجهه رفیه شههادت

نائ آمهد .پیکهر مطههر و خهونی ش در تهارخ  67/1/86از مقابه ب یهاد شههید خرامهه بهه سهوی گلهزار شههدای امهامزاده صهال روسهتای حسهن آبهاد کربها در مراسهمی
باشکوه و کم نظیر تشیی گردخد.
روحش شاد

وصی نامه:

موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
838.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید حمید زارعی
تاریخ تولد1684/5/4 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :عالمه طباطبایی
زندگی نامه:
سرگبش زندگی نو نهالی اس از ت ار حسهین(ع) و شههادت گهبران روخیهدن و رشهد و نمهو کهردن ت هها اللهه ای اسه کهه تمهام عطريها را در خهود دارد و سهرخی خهون
شهیدان در گل رگهاخش می جوشهد ،قصهه ،قصهه زنهدگی و جرخهان ت هها رودی اسه کهه جوشهان و خروشهان در کهوخر و دشهتی په هاور روان اسه  ،رودی کهه آ حیهات
بخشش به زمی یان و خاکیان زندگی می بخشد ،رودی با زاللی آ و قل ی شفا و لطی ولی برنده و نس

به دشم ان اسشم م ارز و کوب ده.

سخن از زندگی حمید رضا اخن ت ها خورشید خانهه ظلمهانی اسه کهه رلهوع و غهروبش بهه انهد زمهانی اکتفها کهرد و بهه م شهاء و م ه نهور کهه يمهان خداسه پیونهد
خورد ،چرا که خود خافته بود که« انا هلل و انا الیه راجعون»
حمیههد رضهها زارعههی کههه در سههحرگاه روز  8331/1/1در مههاه رجه مصههاد بهها فجههر صههاد و شههفا در حههالی کههه حههدود شههش مههاه از مههر پههدر
روستای ب جیر کربا دخده به جهان گشود .مادر

نام پهدر

مههی گبش ه در

را بهر او نههاد و بهه ع هوان سرپرسه دو وظیفهه را متق ه گردخهد ،خع هی يهم پهدر بهود و يهم مهادر ،از اخهن

پ
حمید رضا ت

شمعی بود که محف خانواده را روشن می کرد ،خوايران و مادر

چون پروانه گرد اخن شم

می چرخیدند و زندگی را با رنج و مشق امها بها دلهی آک هده از مح ه خهدا و ايه بیه (ع) ادامهه مهی دادنهد .شههید در سهن  6سهال ی بها پشهتکاری مهادر و خهوايرانش
به مدرسه رف و وارد اجتماع بزرگتر شهد .تها کهش

په جم ابتهداخی در دبسهتان روسهتای ب جیهر بها موفقیه در

خوانهد و کهش

او راي مهاخی را در روسهتای سهفلی،

دوم راي ماخی را در خرامه و سوم راي ماخی را باز در روستای سفلی ادامه داد.
حمید رضا که از سا پ جم ابتداخی وارد گروه مقاوم شده بود بهه يمهراه دوسهتان خهود ،شه ها در پاخ هاه مقاومه بسهیج سهر په فلهزی حسهن آبهاد -در ناحیهه  3بسهیج
سیدالشهدا( شهید زمانی) ساب فعالی می کهرد و ن ه هانی مهی داد و از يمهان جها د و جهانش بیقهراری را آموخه و فکهر ج ههه و ج ه
اواخر سا تحصیلی دوم راي مائی در تارخ  61/1/1برای اولین بهار جهه آمهوز

و اعهزام بهه ج ههه کهازرون رفه کهه په

از آمهوز

او را فهرا گرفه تها اخ کهه در
بهر اثهر اصهرار خهانواده و اقهوام

از رفتن به ج هه م صر شد .چ دخن بار دخ ر نیهز جهه اعهزام بهه ج ههه بهه بسهیج مراجعهه کهرد کهه بهه دالخلهی از رفهتن بهه ج ههه محهروم مانهد ،حتهی خه

بهار بهه

ارس جان رفته بود تها از آنجها بهه ج ههه اعهزام شهود ولهی او را اعهزام نکهرده بودنهد .امها روح نها آرام و عاشه او قهرار نیافه بهاالخره در تهارخ  61/86/86جهه تشهیی

ج ازه شهید قاسم( بش ) علیائی از خانه حرک مهی ک هد و په

از تشهیی ج هازه بهدون خهداحافظی بها خهانواده و اقهوام بهه بسهیج خرامهه مراجعهه مهی ک هد و پهرواز

را

به رر سرزمین م ارزه و حماسهه شهروع مهی ک هد .مهی رود تها از يهوای عطهرآگین ج ههه يها ت فسهی ب ماخهد و روح نها آرام خهود را التیهام ديهد ،مهی رود و در عملیهات
کربشی  1شرک می ک د و در تارخ  61/86/81به آرزوی خود ،خع ی شهادت در راه دوس دس می خابد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
سخن شهید با مادر و خوايرانش در مورد رفتن به ج هه:
باخد بروم به راه اسشم ،شما باخد من را فدا ک ید براه امام حسهین(ع) و علهی اک هر حسهین(ع) ،اگهر بهرای شهما خکهی بیشهتر نیسهتم ،خهدا خ انهه اسه و خکهی يها را بیشهتر
دوس دارد که ب رد ،اخن بهتر د را می سوزاند م ر خون من ا
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید محمدعلی زارعی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :عالمه طباطبایی
زندگی نامه:
شهههید محمههدعلی ،در خههانواده فقیههر و مههبي ی بههه دنیهها آمههد .چهه روز داشه کههه پههدر
مادر

با آن که چیزی نداش و با خوشهه چی هی و کهارگری امهرار معها

دنیهها را وداع گفه و سرپرسههتی خههانواده از آن په

بههر دو

مههادر

افتههاد.

مهی کهرد ،محمهدعلی را در سهن شهش سهال ی رايهی مدرسهه کهرد؛ محمهدعلی ،دوره ابتهداخی

را در مدرسه ب جیر با موفقی پش سر گباش و جه ادامه تحصی روانه خرامه شد .از اخهن مرحلهه بهود کهه سهختی يها و رنهج يها بهه سهراغش آمهد .او بها اخهن کهه بها
کم وديای زندگی از نظر غهبا و ل ها

و وسهاخ اسهتراح روبهرو بهود درسهش را بهه خهوبی مهی خوانهد .در رهو سهه سها راي مهاخی بها بهتهرخن نمهره ق هو شهد و از

يمین مرحله زندگی ،وی وارد مساخ سیاسی شد و با ج اخات رژخم پهلوی آش ا گردخد و با مطالعه کت مبي ی،
راه خود را انتخا کرد و در روسهتا و خرامهه از پیشهتازان حرکه عل هی و تظهايرات بهود .ارشعهات الزم را بهه مهردم و دوسهتان مهی رسهاند .بعهد از اتمهام دوره راي مهاخی
وارد دبیرستان ش انه روزی تازه تنسی

شههید مطههری آ بارخه

شهد .سها او دبیرسهتان را در آ بارخه

بها موفقیه پشه سهر نههاد .سها دوم را تها اواخهر دخمهاه

خواند و برای اولین بار در تارخ  66/1/3برای رفتن بهه ج ههه ث ه نهام کهرد و بهه ج ههه رفه  .دو مهاه در ج ههه مانهد و بهه خانهه برگشه دومهین بهار بهرای شهرک در
حمله بی المقد

در تارخ  68/8/11بهه ج ههه رفه و از جملهه کسهانی بهود کهه در آزادسهازی تاهه  811نقهش داشه و بهه سهشم بهه خانهه بازگشه  .متنسهفانه بهه

امتحاناتش نرسید .بهار سهوم در تابسهتان 8368بهه ج ههه رفه و مهدتی بهه خهدم پرداخه و در تهارخ  68/1/8بهه خانهه بازگشه و تصهمیم گرفه کهه درسههاخش را
ادامه ديد؛ اما روح ناآرام او مانعش شد تها اخهن کهه بهرای چههارمین بهار در تهارخ  68/81/87بهه ج ههه اعهزام شهد و در حملهه والفجهر  8شهرک کهرد .در تهارخ 61/3/16
در آخرخن روز ماه م ار رمضان به يمهراه شههید ماشهاءاله زارعهی بهرای آخهرخن بهار بها خهانواده خهداحافظی کهرد و بهه سهوی سرنوشه شهتاف و در حملهه والفجهر 1در
حاجی عمران شرک کرد و در م طقه عملیاتی پیرانشهر در تارخ  61/1/8به وصا مح وبش رسید.
شهید فردی بااخش و مهربان بود .کودکان را نهواز

مهی کهرد .بها آنهها بهه گرمهی برخهورد مهی کهرد .احتهرام مهادر ،خهوايران و بهرادرانش را در بهاالترخن حهد بجها مهی

آورد .در روستا فعالی مهبي ی زخهادی داشه  .بهه برگهزاری دعهای کمیه و توسه مهی پرداخه و دوسهتان را بهه مطالعهه تشهوخ مهی کهرد .در زمی هه کاريهای ي هری
فعالی داش ؛ او از اولین کسانی بود که مسوله خیان ب ی صدر را در روستا مطرح کرد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ...کشته بشوخم ،تکلی را عم کرده اخم .بکشیم يم تکلی را عم کرده اخم.
امام خمی ی

با درود و سهشم بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی و بها درود و سهشم بهه روان پها شههدای اسهشم از حمهزه شههید عمهوی پیهام ر( ) تها حمهزه انقهش خون هار اخهران
شهید بهشتی.
بار پروردگارا! ب ده نه مالی دارم و نه چیهزی دارم کهه در راه تهو فهدا که م .ت هها چیهزی کهه دارم ،جهانم اسه کهه از تهو مهی خهوايم .از مهن ق هو ک هی تها جهانم فهدای
راي ک م ير چ د که در اخن راه جان يم ارزشی به درگهاه تهو نهدارد .از اخهن رو عهازم ج ههه اخهن دانشه ايی کهه معلهم آن خکهی از اولیهاء اسه  ،مهی شهوم .بهه امیهد آن
که در اخن ک کور دانش اه ق و شوم و اخن حقیر را بابخری .بار خداخا! اک ون که عهازم ج ههه يسهتم نمهی دانهم آخها وجهه تهو نصهی م مهی شهود؛ خع هی ،اخهن کهه نظهرم بهه
وجه تو می افتد خا اخن که ناامیدم می ک ی .بار الها! اخن چهارمین وصیت امه ام اسه کهه مهی نوخسهم؛ امها چهه که م کهه گ ايهانم ن باشه کهه در دفعهات ق ه بهه دخهدار
دوستانی بروم که آنها را از ب

که از خو تو گرخه کرده بودند چشمهاخشهان نابی ها شهده بهود و شکمهاخشهان چ هان شهده بهود کهه بهه پشتشهان چسه یده بهود؛ خع هی اخهن

که برای زندگی تو روزه گرفته بودند .اما چه ک م که من نه ت هها کهاری نکهرده ام ،بلکهه گ ايهان فراوانهی يهم کهرده ام .بهه اخهن امیهد کهه بها اخهن قهدم کهه بهر مهی دارم
مرا بیامرزی.
ای وای! چقدر دلم ت

شده برای آنها ،چه عزخزانی بودند؛ آخا مهی شهود کهه بها آنهها محشهور شهوم .خداونهدا! حجابههاخی کهه باعهث اخهن شهده کهه بهین اخهن ب هده حقیهر

با تو دوری افتاده از میان بردار تا اخن که اخن فرا از بهین بهرود .خداونهدا! بزرگتهرخن حجهابی کهه بهین مهن و تهو اسه يمهین خهود مهن اسه ؛ يمهین يوايهای نفسهانی
من اس ؛ خداوندا! مرا چ ان کن که از خود ب ُرم و به تهو بایونهدم .خداونهدا! بهه وحهدانیت قسهم خهاد مهی که م اخ کهار کهه شهروع کهردم ،فقهط بهرای رضهای تهو يسه ...
ای ام حز اهلل! چ د سفار
امام رات ها ن بارخد؛ ج
يم در زخر ماس

کم

دارم که به رور خشصه بیان می ک م:

را فرامو

نک ید؛ سشح اصهلی خهود را زمهین ن بارخهد؛ خع هی ،دعايها را فرامهو

نک یهد؛ دشهمن داخلهی ،يمیشهه در حها توروهه اسه و اخهن

به روستائیان اس ؛ واهلل که دشمن خارجی ،يی خطری ندارد؛ ير خطری که باشد از رر يمین م افقین داخلی اس .

ای برادران کشاورز! به جان امام که ج هه شما مهم تر از تمام ج هه يا اس  .شما باخد اخن ج هه يا را تقوخ ک ید.
و ای مادرم! از تو خوايش می ک م که مرا عفو ک ی و حشلم ک ی ...تهو باخهد شهاد و خ هدان باشهی کهه توانسهته ای امانه خهدا را بهه خهوبی په

ديهی و در نهزد زيهرای

مرضیه روسفید باشی و بدان که شهادت عروسی من اس و صفیر گلوله يا او را به عقد من درمی آورد.
ای برادران عزخزم! رايم را ادامه ديید و ن بارخد کهه سهشحم روی خها بمانهد و امیهد اسه کهه نمهاز را فرامهو

نک یهد و در کاريهای خیهر پیشهقدم باشهید و شهما يهم

مرا ب خشید و مسجديا را غرخ ن بارخد.
و ای خوايرانم! حجا شما کوب ده تر از خون من اس ؛ په

شهما حجها زخ هی داشهته باشهید و شهما ت هها بها حجابتهان مهی توانیهد پیهام خهون مهن و دخ هر بهرادران را

به تمام زنان جهان برسهانید .چهون اسهتعمار اولهین قهدمی کهه بهر مهی دارد ،بهرای بهه زخهر سهلطه در آوردن کشهوريای جههان سهوم از راه فري ه
کشوريا تحمی می ک د.
دخدار روز محشر
خدا حافظ امام و شما باد
محمدعلی زارعی

خاررات:

غلطهی اسه کهه بهه

موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید گلزار زراعت
تاریخ تولد1688/4/3 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :عالمه طباطبایی
زندگی نامه:
شهید گلزار زراع پ

از سهاری نمهودن اخهام رفولیه و کهودکی در ک هار پهدر و مهادر و در کهانون گهرم خهانواده در سهن شهش سهال ی وارد دبسهتان شهد و تحصهیشت

خود را تا او راي ماخی ادامه داد و به س

کم هود امکانهات در آن زمهان و عهدم مدرسهه راي مهاخی و مقطه بهاالتر در محه زنهدگی تهر تحصهی کهرد .مهدتی په

تر تحصی که مقارن شده بهود بها سها دوم ج ه
سا  8366جه فراگیری دوره آموز
به مرخصی سه روزه آمد؛ پ
ايواز اعزام شدند و پ

از

تحمیلهی ،بها تعهدادی از جوانهان يهم محلهی جهه رفهتن بهه ج ههه در بسهیج ث ه نهام کهرد و در اواخه زمسهتان

نظهامی بها خکهی از يمرزمهانش بهه کهازرون رفه  .شههید زراعه په

از گبرانهدن دوره خه

مايهه آمهوز

نظهامی در کهازرون

از اتمهام مرخصهی ،بها خهداحافظی از اقهوام و آشه اخان و بها بدرقهه گهرم آنهان بها يمهرزم جان هاز ( حها خلیه زارعهی) جهه خهدم بهه

از مدتی توق در ايواز بهه ج ههه شهو

م تقه گردخدنهد و در آنجها بهه خهدم مشهغو شهدند .تها اخهن کهه در پاخهان روز او عیهد نهوروز سها

 8368عملیات ظفرم د فت الم ین شروع شد .شهید زراعه در گهروه خهط شهکن در اخهن عملیهات شهرک نمهود کهه په

از چ هد سهاع از شهروع عملیهات در سهحرگاه

روز  8368/8/1بر اثر اصاب ترکش خمااره به بدن م ارکش به آرزوی دخرخ ه خود -شهادت -ناخ آمد.
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
شهید گلزار زراع انسانی مهربان و خو
نتر

اخش بود و بها آن کهه جهوانی کهم سهن و سها بهود ،امها از اخمهانی قهوی و غیهر قابه وصه برخهوردار بهود .فهردی شهجاع و

بود .در پس دخده بانی که معموال دو نفر خدم می کردند ،به ت هاخی ن ه انی می داد ،با آن که فقط خ
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید فردین ایزدی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
محص ه و ي رم ههد بسههیجی ،شهههید فههردخن اخههزدی خکههی دخ ههر از افتخههار آفرخ ههان و حماسههه سههازان عرصههه تههارخ اخههران و اسههشم کههه در آغههاز بهههار جههوانی در سههن
87سال ی کامش از شرب شهادت سیرا و به لقای خار رسید.
بعد از اخام کودکی ،فردخن زندگی خود را در خانه دوم خع هی مدرسهه شهروع کهرد و توانسه پلهه يهای ترقهی را خکهی په
شود .ر شعر و بازی در تواتر از او خ

ي رم د توانا سهاخته بهود ،او نوجهوانی بها يهو

از دخ هری پشه سهر ب هبارد و وارد دبیرسهتان

و پهر کهار بهود ،در اخهام تعطیلهی بهه میهوه فروشهی مهی پرداخه  .در سها 67-66

سه مرت ه به ج هه رف  ،آخهرخن اعهزام او بههار سها  67بهود کهه در عملیهات بیه المقهد

 7شهرک کهرد .در تهارخ  67/3/13کهه يمان هد مهوالخش ابوالفضه (ع) کهام

تش ه برادران يمرزمش را سیرا می کرد با اصاب ترکش به زخر گلوی م ارکش به شهادت رسید.
شهههید فههردی بشهها  ،خههو
حسین(ع) يمان د حضهور

برخههورد و اجتمههاعی بههود ،در خههانواده رفتههاری شاخسههته داش ه  ،مههومن و بهها تقههوا بههود در مراسههم يههای مههبي ی بخصههو
در ج ههه ،سهاقی عهزاداران بهود .ج ههه و ج ه

را مقهد

مهی شهمرد و مهی گفه  «:سه ريا را حفهظ ک یهد ،ج ه

نک ید ».در مورد شههادت مهی گفه  «:بهاالترخن چیهزی کهه در نهزد خداونهد گرامهی و ارزشهم د اسه شههادت در راه حه اسه  ».يمیشهه سهفار

عههزاداری امههام

بها دشهمن را فرامهو
مهی کهرد کهه باخهد

خانواده معظم شهدا ال و و نمونه خوبی برای مردم باشه د ،باخهد خهاد و خهارره کسهانی کهه در راه خهدا کشهته شهدند را زنهده ن هه دارخهد و حرمه خونشهان را پها
و ادامه دي ده راه شهدا باشید.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

بدارخهد

81.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید رضا زارع قشالقی
تاریخ تولد1681/8/4 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
شهید در سا  8331ق

از اخ که انقش اسشمی به ثمر ب شهی د در قرخهه درنیهان دخهده بهه جههان گشهود دوران کهودکی را در ک هار پهدر و مهادر گبرانهد و بها رسهیدن بهه

سن مدرسه رايی دبستان ابتداخی روستاخش شد مقطه ابتهداخی را بها کسه ع هاوخن شهاگرد اولهی و ممتهاز بهه پاخهان رسهاند و جهه ادامهه تحصهی در مقهار بهاالتر بهه
مدرسه راي ماخی شهید گلزار زراع سلطان آباد رف و توانس اخن مقطه را بها موفقیه پشه سهر گبرانهد بعهد از اخهن مرحلهه جهه ادامهه تحصهی بهه خرامهه رفه و
در رشته تجربی ث

نام کرد ،بعد از مدتی از شروع سا تحصهیلی شهور و شهو ج ههه ذيهن او را آشهفته کهرد ،ولهی سهن کهم و جثهه نحیه او مهان پبخرشهش از سهوی

بسیج خرامه شد ،بعد از عدم پبخر

برای اعزام به ج ههه تهر تحصهی کهرد .مهدتی در ک هار پهدر بهه کشهاورزی پرداخه  ،روح نها آرام او در اخهن گوشهه از کشهور ن هود،

آنقدر به بسیج مراجعه کرد تا موف شد ث

نام ک د با اصرار زخاد موافقه خهانواده را نیهز جله کهرد بها آنکهه کهم سهن و سها بهود در آبانمهاه سها  61بهه ج ههه اعهزام

گردخد و به سوی م طقه عملیاتی شلمچه شهتاف تها اخ کهه عملیهات کهربشی  1شهروع شهد و در اخهن عملیهات شهرک کهرد و از يمانجها بسهوی مح هوبش پهرواز نمهود و
به شهادت رسید.
اخشان از نظر اخهش نمونهه کامه و زبهانزد خها

و عهام بهود ،مقیهد و پاخ هد بهه دخهن اسهشم و در انجهام فهرائض دخ هی خصوصها نمهاز و روزه بسهیار کوشها و از يمهان

دوران کودکی نماز را به جای می آورد و دخ ر دوسهتان را بهه اخهن واجه تشهوخ مهی کهرد ،عشقهه شهدخدی بهه دعهای کمیه و دخ هر دعايها داشه بهه قهرآن ايمیه
زخادی
می داد و بعد از نمازيای خومیه ،قرآن تشوت مهی کهرد .بهه دوسهتان توصهیه مهی کهرد کهه دن الهه رو دخهن م هین اسهشم باشهید ،ن بارخهد خهون شههیدان پاخمها گهردد ،از
اسشم دفاع ک ید و در ير جا که يستید ،در س ر مدرسه با در

خواندن ،در مسجد با برپاخی نماز جماع و نماز جمعه س ر دفاع از اسشم را پر ک ید.

عشقه خاصی به مطالعهه داشه بعهد از تهر تحصهی بسهیار ناراحه بهود کهه از در
دفترچه خاررات ج هه ا

به خادگار گباشته اس :

عش چاره روح رضا ب
نشی د تا ابد در حسرت در

و مدرسهه دور افتهاده و شهايد اخهن مطله قطعهه شهعری از اخشهان اسه کهه در

اما تر تحصی  ،باعث دوری او از مطالعهه نشهد زخهرا در خانهه ،کتابخانهه کهوچکی گهرد آورده بهود و اغله در ت ههاخی کتها مهی خوانهد .بهه امهام خمی هی عشقهه قل هی
داش ير چ د که از نزدخ

اخشان را ندخده بهود ولهی از ررخه رسهانه يها سهخ رانی يهای امهام را گهو

حر بزند .شهید بصیرت و بی شی داش که ما احسا

مهی داد در ي هام پخهش سهخ رانی يها کسهی جهرات نداشه

می کردخم که ير چه امام می گوخد ما می ش وخم ،ولی او می بی د.

روحش شاد و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
بسم ر الشهدا والصدخقین
انا هلل و انا الیه راجعون
به نام آن خداخی که انسان را از او يستی تا آخر عدم يداخت ر بهوده ،بهه نهام خهداخی کهه يمیشهه و در يمهه حها بهه انسهان نظهر لطه و کرامه ع اخه داشهته و مهی
دارد ...اک ون که شههدای کهربشی حسهی ی در صه م تظهران ،چشهم بهه راه آمهدن ماخ هد بها دلهی شهاد و روحهی آزاد و قل هی مملهو و آک هده از نهور عشه و دوسهتی بهه
سوخش می شتابم ،اک ون که مشئکه آماده پبخراخی از ما مهی باشه د ،مهی روخهم تها شهاخد در آغهو

مشئکهه آرام ب یهرخم ،مهی روخهم تها شهاخد در جهوار حه تعهالی بهرای

خود مسکن ب یرخم ،می روخم تا شاخد درد عش درمان گردد ،د عاش از شو دخدار معشو به ت

آمده و ت ها بر آوردن اخن دلت ی دخدار لحظه وص

می باشد ،چه لحظه يهاخی اسه  ،چهه فرخ هده اوقهاتی اسه و چهه م هار دخهداری ،رفهتن بهرای يهر فهردی سهرانجام مهی باشهد ،رفهتن و م هز گزخهدن و رفهتن و آرام
گرفتن ،رفتن و شرب شیرخن شهادت را نوشیدن و رفتن به عش حقیقهی کهه يمهان مح هو دلههای مهوم ین اسه رسهیدن ،چهه خهو

اسه افهرادی کهه بعهد از گ هاه

پا شدند بعد از اخ که واقعا برای خدا مخلهص شهدند ،بعهد از اخ کهه راه حه و حقیقه را در کردنهد و بهه راه مسهتقیم حرکه نمودنهد بهه مهر بها عهزت دسه مهی
خاب ههد ،شهههادت و خهها مههر بهها افتخههار در راه خههدا مههی باشههد ...اک ههون کههه لحظههه دخههدار فههرا مههی رسههد ،اک ههون کههه باخههد تههر جهههان گفه و بههه سههوی دخههار ابههدخ
ريساارگردم ،دوس دارم که يیچ ونه احسا
بعد از پا گشتن از گ اه و آمرز

شهرم دگی در برابهر مقهام و عظمه خهدا نداشهته باشهم ،دوسه دارم کهه روحهم در آسهمان بهه پهرواز درآخهد و جسهم مهن

تمام گ ايها و خطايا به زخر خا دفن شود.

ای خدای مهربان از تو عاجزانه و عاجشنه رل عفو و بخشهش مهی نمهاخم ،در مقابه عظمه و بزرگهی تهو ت هها اخهن را مهی تهوانم يدخهه که م کهه چ هد قطهره خهونی را
که در بدن دارم در راه رضای تو رخخته شود.
 ...ای انسههانهای مههومن و ای آرزوم ههدان دخههدار ح ه  ،ای شههماخی کههه دوس ه دارخههد در جهههان آخههرت در برابههر آفرخههدگارتان سههرافراز و سههربل د باشههید .دوس ه دارخههد در
مقاب خداختان شرم ده و سرافک ده ن اشید .از گ ايان ک یهره و صهغیره اجت ها ک یهد ،تقهوا را پیشهه خهود سهازخد ،لحظهه ای اختیهار را بهه دسه يهوای نفه
نتیجه خ

لحظه غفل خ

نسهاارخد کهه

عمر پشیمانی اس .

 ...اگر انقش و اسشم ما ،با رخختن خون و شههادت بهه سهر حهد پیهروزی مهی رسهد تها آخهرخن قطهره خهونی کهه در بهدن دارخهم و تها آخهرخن نفسهی کهه در جهان دارخهم
م ارزه می ک یم .خون ما که از علی اک ر يا،
علی اصغريا ،قاسم يا ،و ابوالفضه يها رن هین تهر نیسه  .اک هون اسهشم احتیها بهه فهداکاری و از جهان گبشهت ی دارد احتیها بهه خهون دارد سهر بهر که و دسه بهه
سی ه به خارخش می شتابیم و اک ون که ي ام رفتن فرا رسیده ،اک ون که باخهد اخهن جههان را بهه عهزم يجرتهی واالتهر تهر کهرد و اک هون کهه لحظهه دخهدار مهی رسهد و
باالخره اک ون که ي امه وداع و جداخی اس می روم ،از ک هار شهما مهی روم و در م هز و کهوی عاشهقان مسهکن مهی گیهرم ...ای مهادر! دوسه مهی داشهتی مهرا دامهاد
ک ی و به حجله عروسی ريساارم ک ی ،اک هون خهداخ را شهکر کهن کهه توانسهتی بهه وظیفهه ات عمه نمهاخی و امانه را بهه امانه دار اصهلی بسهااری ،سه رم حجلهه
عروسی و خون رن ی م عطر و گش آن مهی باشهد .ای مهادر مهربهان! پیکهرم را از خهون معطهر مهی سهازم و بهرای ريسهاار شهدن بهه حجلهه و م هز حقیقهی آمهاده مهی
شوم ...اک ون که عروسی کرده ام ،برای من جشن ب یر و در يهر شه جمعهه بها آغهو

بهاز و مهربهان بسهوخم بیها و مهرا شهاد کهن ...پسهرعمه يهای شههیدم علهی زارع و

قربانعلی زارع :اک ون مهمانی دخ هر بهر شهما وارد مهی شهود ،ناخوانهده ای دخ هر از سهفر عشه بهاز مهی گهردد و عهزم دخهار شهما دارد .انسهانی دخ هر بهه جمه شهما مهی
پیوندد و مهمان می شود ،علی و قربانعلی م زلتان را مهیها و آغوشهتان را بهاز و آمهاده پهبخراخی از مهن ک یهد کهه بهه سهوی شهما در عهزخمتم ،از يجهر خهار دلت ه

آمهده ام

و از سههفر خسههته و کوفتههه ،بههار دخ ههر انسههانی سههتم کشههیده ،شکسههته دلههی آزرده روح ،غمدخههده ای محههزون و گوشههه گیههری مغمههوم و مظلههومی دخ ههر ،غرخ ههی در دخههار

غربه  ،آشه اخی ناشه اخته ،گمشهده ای ت هها ،بها آه و حسههرت و افسهو

فهراوان از گبشهته و فرخهاد از فهردا و بها د گرفتههه بهه سهوی م هز ابهدخ عهزم يجههرت دارم...

دوس دارم ير چ د که در زخر خرواريای خا مهدفونم ،امها فراموشهم نک یهد در آغهو
بر مزارم ،رشته يای الف و دوستی را با اخن حقیر درمانده و انسان ت ها محکمتر نماخید.
والسشم رضا زارع

خاررات:
موجود نیس
817.jpg

خها تیهره صهح

را از مهن غمدخهده قطه نک یهد ،بها خوانهدن فاتحهه و قهرآن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرامه
نام شهرستان :خرامه

شهید ماشاءاله زارعی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/5/6 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
شهید ماشاءاهلل زارعی ،در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .او از اواخه رفولیه بها زمزمهه يهای مهبي ی و نوحهه سهراخی يهای پهدر آشه ا گردخهد و از يمهان
زمان زمی ه رشد مع وی و مبي ی در وجهود

گسهتر

پیهدا کهرد .در سهن يفه سهال ی روانهه مدرسهه شهد .دوران ابتهداخی را در روسهتای ب جیهر سهاری کهرد و جهه

ادامه تحصی روانه خرامه گردخد که اخن مرحله از زندگی ماشاءاهلل يمراه شدن با سختی و رنج و دوری از عارفه خانواده بود.
شهید مقط راي ماخی را بها سهختی زنهدگی بهه پاخهان رسهاند .در حهالی کهه فقهط روزيهای جمعهه مهی توانسه بها پهای پیهاده بهه روسهتاخش برگهردد و پهدر و مهادر

و

خانواده و اقوامش را ب ی د ،با آن که بسیاری از دوستان شههید در برابهر سهختی يها تها مقاومه نیهاورده و تهر تحصهی کردنهد ،ماشهاءاهلل بهه تحصهی خهود ادامهه داد
و په

از دوره راي مههاخی وارد دبیرسههتان شههد و بهها کههار کههردن در صههحرا ،درسههش را ادامههه داد .در سهها چهههارم دبیرسههتان در تههارخ  8368/1/8بهها اصههرار ،يمههراه بههرادر

بزرگش روانه ج هه شد و پ

از چهار ماه خدم بهه روسهتا برگشه تها جهه دخهالم گهرفتن بهه صهورت متفرقهه در

بخوانهد و امتحهان بديهد .امتحانهات سها چههارم

دبیرستان را به رور متفرقهه بهه پاخهان رسهاند و بشفاصهله در روز  81مهاه م هار رمضهان در تهارخ  8361/3/16روانهه ج ههه شهد و در عملیهات والفجهر 1شهرک نمهود و
در تارخ  8361/1/3در پاخان حمله والفجر 1بود که به شهادت رسید و به معشو خوخش پیوس  .او عاش شهادت بود و به آرزوی خود رسید.
ماشاءاهلل در بهین دوسهتان ،اخهش نیکهوخی داشه و سهخ انش نقه مجهال

بهود .پیوسهته سهعی داشه کهه مهوم ین و دوسهتان خهوخش را خ هدان ن هه دارد و بها اخهن

برخورد غم رنجها و تهمه يها را از چههره خهود مهی زدود؛ در دوران دبیرسهتان بها زنهدگی سیاسهی و حرکتههای مهبي ی آشه اخی زخهادی پیهدا کهرد و بها بهه دسه آوردن
ارشعیه يا و کتابههای مهبي ی ،سههم بسهزاخی در پیشه رد انقهش در روسهتای ب جیهر و روسهتايای دخ هر داشه  .وی از جملهه جوانهانی بهود کهه تحه يمهه فشهاريای
زندگی و کی ه توزی يای دشمن جاي توانسته بود شاخسته بودن خود را نشان ديد و سرافراز از اخن امتحان الهی بیرون آخد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

« و التحس نَّ البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاءٌ ع د ربهم خرزقون»
شهید سعید اس و شهادت سعادت .امام خمی ی
اک ون که ج هه يای ج
ج

ح علیهه باره نیهاز بهه نیرويهای جهوان و مهومن دارد ،اک هون کهه اخهران عزخهز مان هد کهربشی حسهین گشهته ،خزخهد و خانهدان کثهیفش بهه

با حسین زمان ما ،خمی ی ک یر ،پرداخته اند و اک ون که حسین ندای« يه مهن ناصهر خ صهرنی» را سهر مهی ديهد ،بهر مها نیرويهای جهوان اسه کهه ل یه

و به ج هه يای ج

گهوخیم

بروخم و خزخد و خزخدخان و پیروان به ناحقشهان را بهه خها ذله بکشهیم و بهه آنهها ب هوخیم کهه ای ج اختکهاران شهر و غهر  ،مله مها دخ هر زخهر

بار شما نخوايد رف ؛ امام عزخز! ما ثاب خوايیم کرد که مان هد مهردم کوفهه نیسهتیم کهه امامهان را ت هها ب هبارخم .مها جانمهان را مهی ديهیم ولهی اماممهان را يرگهز! زخهرا
اخن جان ما در راه اسشم قابلی ندارد و ما حاضرخم در راه اسشم ما و جانمهان را فهدا ک هیم تها اسهشم زنهده بمانهد و خهدا يهم خرخهدار اخهن جهان مها باشهد ...امیهدوارم کهه
من يم بتوانم تا آن جاخی که نیرو در بهدن دارم در راه خهدم بهه اسهشم و مسهلمین بجه م و اگهر خهدا خواسه اخهن جهان بهی ارز

را فهدای اسهشم سهازم ...شهما ای

پدر عزخزم! امیدوارم که مرا حش ک ید و شهما ای بهرادران عزخهزم! بدانیهد کهه خهون مهن از علهی اک هر و قاسهم و علهی اصهغر و دخ هر خهاران حسهین رن هین تهر نیسه و
باخد راه آنها را ادامه ديیم و قطرات خونمان را بهه پهای اخهن درخه تهازه شهکوفا شهده ی اسهشم برخهزخم و شهما ای خهوايرانم! امیهدوارم کهه مان هد زخ ه صه ور باشهید؛
زخرا ،زخ

در خ

روز  71تن را از دس داد؛ پ

امیدوارم که يمه شما به خاد شهدای کربش باشید و برای من گرخه نک ید...

 ...و شههما ای دوسههتان و بههرادران عزخههزم! امیههدوارم امههام عزخزمههان را ت ههها ن بارخههد و دسههتورات او را اراع ه ک یههد و وحههدت خههود را حفههظ ک یههد و در دعايهها و جلسههات
مبي ی شرک فعالی داشته باشید و از شما می خوايم که اخن دوس حقیر خودتان را حش ک ید.

و السشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
برای يمیشه خداحافظ
ماشاءاهلل زارعی

خاررات:
موجود نیس
881.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید رضا ساریخانی
تاریخ تولد81/11/11 :
تاریخ شهادت31/5/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
رضا سارخخانی ،فرزند حاجی آقا ،گ زخ ای پدر،گ عطهر افشهان مههههادر ،خهاور دم يهای شهادی و انهدوه خههانواده ،در سها  8336بهه دنیها آمهد .او بهه دنیها آمهد ،تها بها
دلیههری ،بودن را در بهر يهای فخرآفهرخن زنهدگی خهود ث ه ک هد و در اخهن راه موفه بهود .او در دخ هداری بهتهرخن بهود و کهدام عاشه سهراپا سهوخته اخهن صهف را
ندارد؟ او چ د روزی ،برای دخدن خانواده به زادگهاه خهود بازگشهته بهود .او در آن روزيها ،روزه بهود و بها گرسه ی و تشه ی ،بهرای کمه
را درو می کرد و خرمن يا را می کوبید .رضا ،بهه مهادر خهوخش در کاريهای خانهه خهاری مهی رسهاند .ل ها
ک ههد .او ورزشههکار و ورز

دوسه بههود .در رشههته ی ورز

بهه پهدر مهی شهتاف و کشهتزار

يهای مهادر را مهی شسه و خمیهر مهی کهرد ،تها نهان پخه

دو میههدانی در م هههطقه او شههد و بههه مرحلههه ی شهرسههتان راه خافه  .پههدر

مههی گفه  :اوت ههها پسههر مههن

ن ود ،او دوس  ،خاور و عش مهن بهود .سهرانجام روزی ،پهدر عشه را از دسه داد .او بهر سهر مهزار فرزنهد  ،رضها رفه و از ت ههاخی و جهداخی ،گشخهه کهردو آن هاه بهه
خانه باز گش و او نیز پیش خدا رف .
اخن ستاره در81مرداد ماه 8361در عملیات رمضان در م طقه ی عملیاتی ج و  ،بسوی مع ود خود پرواز کرده اس .

وصی نامه:
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاً ع د ربهم خرزقون
با درود به ري ر ک یر انقش  ،ب یان بار جمهوری اسهشمی اخهران ،امهام خمی هی و بها درود فهراوان بهه روان پها شههیدان بهه خهون خفتهه کهربشی اخهران و درود بهه آنهانی
که در راه ح و حقیق جوخی پیکار می ک د و با خهون يهای سهرخ خهود ،اخهران يمچهون گلسهتان را تها زمهان انقهش مههدی (عهج) حفهظ خواي هد کهرد .ای بهرادران
عزخز :سربازان  ،پاسداران و بسیجیان ،قسم به خون سهرخ پاکتهان ،رايتهان را تها آخهرخن لحظهه يهای زنهدگی خهود ادامهه خهوايیم داد و اخهن شهمايا بودخهد کهه بها خهون
سههرختان ،درخه ت وم ههد اسههشم را آبیههاری کردخههد و کشههور و نههامو

خههود را ن هداشههتید .آری امههام زمههان يههم ،يمچ ههین سههربازانی مههی پرورانههد و چ ههین سههربازانی را

دوس دارد و من خوايانم که شما يم تا آخهرخن لحظهه يها وظیفهه ی خهود را بها کمها میه انجهام ديیهد ،تها خهون سهرخ عزخزانتهان پاخمها نشهود  .ای امه اسهشم،
يمیشه آگاه باشید و تارخکی يا و سیايی يا را ريا ک ید  ،نجات خابیهد و بهه نهور الههی اعتمهاد و ارمی هان ک یهد  .کهه يمچهون چراغهی در میهان تهارخکی يها نماخهان شهده

اس  .امیدوارم که در اخن مدت زخادی که پدر و مادرم برای من زحمه يهای فراوانهی کشهیده انهد و مهن تها ک هون نتوانسهته ام کهار کهوچکی بهرای ج هران آنهها انجهام
ديم و از زخر خجالتشان بیرون بیاخم  ،مرا ب خش د و از تمهام بهرادران و خهوايران مهی خهوايم کهه در ي هام مهر مهن گرخهه و شهیون نک یهد و بهرای امهام بزرگمهان و
امام خمی ی دعای فراوان ک ید و اسهشم را در تمهام جههان گسهتر

ديیهد .در قهرآن آمهده "و لهون او قتلهتم ال الهی تحشهرون" اگهر در راه خهدا بمیرخهد و خها کشهته

شوخد غمی ندارخد که به رحم اخهزدی پیوسهت د و بسهوی خهدا محشهور خوايیهد شهد  ،از شهما مهی خهوايم کهه دعهای کمیه و ندبهه را بهه پها دارخهد  ،آ خهرخن پیهامم
برای رزم دگان در ج هه اخن اس که از مر يی يراسی نداشته باش د و برای تمام مل شهید پرور اخران آرزوی موفقی می ک م .

برای امام زخاد دعا ک ید  .خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار از عمر ما بکاه و به عمر وی بیفزا .

خاررات:
موجود نمی باشد
رضا سارخخانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید محمدهاشم ساریخانی
تاریخ تولد81/3/11 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
محمد ياشم سارخخانی فرزند بهرام ،در ش ی مهتابی در سها  8331پها بهه دنیها نههاد .محمهد عاشه مسهجد بهود و در آنجها راز گفهتن بها خداونهد را آموخه و در نمهاز بها
رمز و راز ق وت ،آش ا شد .شیرخ ی نیاخش ش يا قل ش را آرامش می بخشید.
او در راه رفتن به ج هه با مسوله ی کمی سن روبه رو شد و به خداخش گف که :عاشقم پ
پ

مع ود

رايم بده!

او را پبخرف و به ج هه رف  .ودر تارخ  16دی ماه  8366درماووت عرا بسوی خدا با گشود.

وصی نامه:
خداخا به عظمت سوگ د که من نه بهرای رخها وتظهاير ونهه بهرای مقهام و م صه بهه ج ههه يها آمهده ام  .بلکهه ت هها ان یهزه ی مهن ادای دخهن خهود بهه اسهشم ،يمهان
م ارزه در برابر ير گونه جور و ستم ،اس .
اگر امروز شهر و غهر تجاوزکهار  ،بهرای نهابودی اسهشم دسه بهه دسه يهم داده انهد ،يرگهز نمهی توان هد اخهن انقهش اسهشمی را از دسه مها ب یرنهد .ال تهه شهما
خودتان بهتر می دانید که من لیاق آن را ندارم که بهه شهما وصهی که م ،امها اخهن چ هد جملهه را بهرای آخهرخن بهار از بهرادری کهوچکتر و ب هده ای حقیهر بابخرخهد .دنیها
در چشم مؤمن ،مان د زندانی اس که انسان يهر لحظهه آرزوی ريهاخی از اخهن زنهدان ت ه

را دارد و مهی خوايهد بسهوی پروردگهار پهرواز ک هد ،په

يهر لحظهه بهه فکهر

آخرت باشید و خودتان را برای يجرت از اخهن دنیهای مهادی بهه جههان مع هوی آمهاده ک یهد و بهه خوشهی يهای دنیهوی د ن دخهد ،بلکهه متکهی بهه وعهده الههی باشهید.
ق

از انجام ير کاری رضاخ ح تعالی رادر آن بیابیهد و از خداونهد متعها لیاقه ب هدگی بخوايیهد و امهام امه را فرامهو

بها را به آسانی به دس آورد .

نک یهد ،چهون نمهی تهوان اخهن گهوير گهران

السشم علی

خا ابا ع داهلل وعلی االرواح التی حل بف ائ

و الجعله اهلل آخر العهد م ی لزخارتکم

شهادت رايی اس که يمه ی ان یا و ائمهه ارههار و اولیهای خهدا از اخهن راه گبشهت د و مها پیهروان و ادامهه دي هدگان راه ان یها يسهتیم  .ای مهردم عزخهز ای مهردم شههید
پرور خرمی از اخن اسشم ،به جان و با کوشش بسیار حفاظه ک یهد و از اخهن انقهش بخهوبی حفاظه ک یهد زخهرا امهام گفتهه کهه ":اخهن انقهش احتیها بهه ن ه هانی دارد
و م بارخد که دشم ان اسشم اخن انقش را خدشه دار ک د".
در نماز جمعه يا ،جماع يها و دعايها شهرک ک یهد و دسهتوريای امهام را رعاخه ک یهد و در يمهه ی کاريها د بهه خهدا ب دخهد و بهه او توکه ک یهد .خهداخا مهی دانهم
بهش چیسه وچ ونهه جهاخی اسه واز بهشه مطاله زخهادی شه یده ام ،ولهی مهن رضهاخ تهو را مهی خهوايم و رمه بهشه نهدارم و از تهو مهی خهوايم کهه تمهام
گ ايان مرا ب خشی واز من رازی شوی .
اللهم اغفر لی ک ذن اذن ته خداخا بیامرز براخم ير گ ايی کهه کهردم ويهر خطها خهی را کهه دچهار شهده ام .بارالهها اگهر مهرا عهبا ک هی ،مهن مسهتح آن يسهتم ،ولهی
اگر مرا ب خشی آن مستح توس وبار دخ ر با فرخاد وجود متب کر مهی شهوم کهه مهن بها چشهمانی بهاز و بها آگهايی کامه بهه اخ کهه چهه رايهی را انتخها

کهرده ام بهه

ج هه آمده ام ،تا از ح ررفداری که م و دشهم ان اسهشم را نهابود که م و امها شهما امه شههید پهرور و قهرمهان ،کسهانی کهه وصهی نامهه ی اخهن حقیهر را مهی شه وخد،
گرچه لیاق تبکر دادن به چ ین امتی را ندارم ،ولی چ د کشمی بهرای شهما مهی گهوخم کهه از عاشهقان امهام زمهان و ريهروان راه حسهین خهاد گرفتهه ام .بهه وصهی نامهه
دخ ر شهیدان عم ک ید و مرا ب خشید و برای امام ،رزم دگان ،پیروزی انقش  ،آزادی قد  ،کربش و من حقیر دعا ک د .
ای پدر و مادر عزخزم :شاخد تا اآلن کمی قلم به آسانی بهر روی صهفحه حرکه مهی کهرد ،ولهی در اخ جها فشهار دسه مهن قهادر نیسه قههلم را بهر روی صهفحه حرکه
ديههد ،زخههرا براسههتیکه شههرم ده يسههتم و بسههیار پشههیمانم ،زخههرا شههما خیلههی بههراخم زحم ه کشههیده اخههد و ح ه خودتههان را بخههوبی دربههاره ی فرزنههدتان ادا کردخههد و اخههن
بهترخن نعم خداوند بودکه پدر و مهادر نیکهو داشهته باشهم و مطمهون يسهتم کهه يهیچک

نمهی توانهد شهکر گهزار اخهن نعمتهها باشهد و حتها قهدردانی از شهما و زحمه

يهای شههما يههم بههراخم دشهوار اسه  .حهها کههه نتوانسههتم قهدر دان زحمه يههای شههما باشهم و نتوانسههتم بجههز فههرايم کههردن درد و رنهج و زحمه  ،کههار دخ ههری بکه م.
ملتمسانه و با پافشاری زخاد از شما خوايش می که م کهه مهرا ب خشهید و بهراخم دعها ک یهد و از صهمیم قله و از تهه د از مهن راضهی باشهید .ای خهوايرانم حجها خهود
را حفظ ک ید .دوس دارم ي امیکه راه می روخد س ی ی تهابوت مهرا بهر روی شهانه يهای خهود لمه

ک یهد و يمهواره بهر عههد خهود بهه امهام و اسهشم وفهادار بمانیهد و

مرا ب خشید و براخم دعها ک یهد .بهرادران بسهیجی ام در اخ جها سهخن وحهالم تغییهر کهرده اسه و مهی خهوايم دگرگهون شهوم ،زخهرا مهن يهر چهه دارم از بسهیج دارم ،مهرا
انسان يهای مخلهص بسهیج يهداخ کردنهد و راه را نشهانم دادنهد .بهرادران ،مهن حتها لیاقه بهردن نهام بسهیج را نهدارم چهرا کهه بسهیج خع هی ج هداهلل و بسهیجیان خع هی
حههز اهلل و در آخر از شما می خوايم که برای ب ده ی حقیهر دعها ک یهد و رله آمهرز

گ ايهانم را ک یهد .ای مهادر يهههر چ هد کهه از پیشه مهی روم ،ولهی بهدان کهه

راه من از روی آگايی و چشمان باز بوده و راه حسین ( ع)را برگزخهدم و امیهدوارم مهرا ب خشهید کهه نها فرمهانی کهردم .بهراخم دعها کهن کهه يمهدم امهام حسهین(ع) باشهم و
ای پدر گرامی ام اگر از پیشه مهی روم بهدان کهه راه مهن راه حضهرت علهی اک هر(ع) بهوده .يمهان علهی اک هر کهه تهو عاشه او بهودی  .پهدرم ! بهراخم دعها ک یهد کهه
خداوند بزر مرا بابخرد .ای پدرم! اگر خواستید برای ب ده سهمی بديید تقدخم ک ید برای ب یاد شهید.
والسشم

خاررات:
موجود نمی باشد
ياشم سارخخانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید ابراهیم طیبی
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/6/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
ابههرايیم ری ههی فرزنههد گههرام در سهها  8336در خههانواده ای دخههن دار بههه دنیهها آمههد .در سهها يههای آغهههههازخن انقههش در کههش
عجی و ش ف آور به انقش و مسجد داشه و در رايایمهاخی يها شهرک مهی کهرد .بها شهروع ج ه
سا جوانی بود ،ولی در عق و يهو
کم

پختهه بهود و بهه دن ها عشقهه و شهو بهه نههاد تهازه تاسهی

په جم در

مهههی خوانههد و عهههشقه ای

تحمیلهی عهرا بهر اخهران  ،رايهی ج ههه شهد .گرچهه در سهن و
انقهش  ،خع هی جههاد سهازندگی ،پیوسه و از راه جههاد بهه ج ههه

می کرد .اخهن س رسهاز بهی سه ر سهرانجام در تهارخ  1خهرداد  8361بهه ي هام س رسهازی در م طقهه ی عملیهاتی فهاو بهه دخهدار حه شهتاف و رفه تها در

س ر يمیش ی وجاودان در جوار دخ ر شهیدان از نعمتهای الهی بهرم د شد.
وصی نامه:
بسم ر الشهداً و الصدخقین
به نام خدا و استمداد و خاری از او که خار و خاور سهتمدخدگان و مظلومهان اسه  .اخ جانه ابهرايیم ری هی وصهیت امه ی خهود را آغهاز مهی که م در ابتهدا بهه حقانیه دخهن
م ین اسشم و پیام ر گرانقدر
شیعیان يست د .سا
خو

حضهرت محمهد بهن ع هد اهلل( ) و بهه علهی(ع) و خهازده فرزنهد

گهوايی مهی ديهم کهه راي ماخهان ررخه الههی و امهام و پیشهوای مها

بر آخرخن آنها مهدی صاح الزمان (عج) و ناخ بر حقش درود می فرستم.

به حا آنانکه شو دخدار حسهین(ع) و زخهارت مهزار مطههر

را دارنهد و شه يها از شهو او در خلوت هه عشه  ،بها اشه

چشهم و سهوز د او را صهدا مهی زن هد

و سرودی را زمزمه می ک د .ای م تظران مههدی و ای عاشهقان حسهین و کهربشی حسهین بها نیتهی پها و دلهی شکسهته از خهدای حسهین بخوايیهد کهه رزم هدگان مها
را پیروز فرماخد و راه کربشی حسهین را بهه روی عاشهقان حسهین ب شهاخد  .ای دل اخت هان حه و ای رزم هدگان بدانیهد کهه پهرچم داران و لشهکرخان حسهین مهی رونهد و
پرچم را به دس شهما مهی سهاارند .ای برادران،خهوايران ،جهوانمردان و پیرمهردان يیچ هاه و در يهی زمهانی ،امهام را ت هها ن بارخهد و يمهواره پشهتی ان والخه فقیهه و
روحانی باشید و از حماخ خود به آنان درخغ نورزخهد و راه شههید و يهد آنهها را از خهاد ن رخهد .بهاری ای پهدر و مهادر گرامهی ،نمهی دانهم بها چهه زبهانی ب هوخم و از شهما
قدر دانی ک م .چون کهه شهما جهوانی را از کهودکی ،حسهین وار بهزر

کهرده اخهد و او را بهه اخهن چ هین رايهی بهرای آزادی و رن هین کهردن کربههش فرسهتادخد .امیهدوارم

که مرا ب خشید و بههرای مهن گرخهه و زاری نک یهد .اگهر مهی خوايیهد گرخهه ک یهد ،بهرای امهام حسهین وفرزنهد شهش مايهه ی او وعلهی اک هر و ابوالفضه الع ها

گرخهه

گ ید .از شما می خوايم برادرانم را تربی گرده و آنها را بهه راه انقهش بکشهانید و بهزر ک یهد و اسهلحه ی مهن را بهه دسه آنهها بديیهد و ن بارخهد کهه اسهلحه ی مهن
به زمین بیفتد .باری ازشما و خوخشهان مهی خهوايم کهه رسهاله و قهرآن را بیشهتر بخوانیهد و مجهال

دعها را يهر چهه بها شهکويتربرپا ک یهد .نمازجمعهه وجماعه را تهر

نک ید .در آخر از شما می خوايم که 81روز برای من روزه ب یرخد .برای من سیاه ناوشید و ماتم ن یرخد.
شیون مکن مادر درمر خون هارم

ب بر ز مهن دخ ر عزم سفهر دارم

خاررات:
پدر شهید می گوخد  :روزی ابرايیم به من گف خ

تومان بده تها خه

عکه

امهام ب یهرم و در خانهه نصه که م در آن زمهان کهه ابهرايیم در کهش

بود ،من از اخ که شاخد مزدوران شاه به خانه بیاخ د و ما را آزار دي د ،به او پولی ندادم او از داخی خود ،پو را گرفته بو
ابرايیم ری ی.jpg

چههارم خها په جم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید احمد طیبی
تاریخ تولد84/4/1 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
احمد ری ی ،فرزند حا میرزا علی ،درسا  8331در خرمی دخهده بهه جههان گشهود ،تها بها خه
شقاخ يا،سراخ دگان دمادم دلدادگی ا

دنیها شهکوه وبزرگهی کهه داشه  ،کهوه يها در برابهر

کمهر بشهک د ،تها

شهوند .او دوران کهودکی را پشه سهر گباشه و تحصهیشت ابتهداخی را بهه پاخهان رسهاند.ي امیکهه بهه راي مهاخی رسهید ،ج ه

تحمیلی عرا بر اخهران نیهز آغهاز شهد .شهور وحها ج ههه بهه او حها دخ هری بخشهید.ي هامی وارد دبیرسهتان شهد ،دخ هر راقه دور بهودن از صهح ه يهای حماسهه را
نداش و در

و مشه را ريها کهرد و بسهوی مکته عشه رفه  .احمهد در آخهرخن شه ی کهه در ک هار خهانواده بهود ،بهه مسهجد مهی رود ،تها دعهای کمیه را عارفانهه

بخواند.وی پ

از پاخان مرخصی عازم ج هه می شود و در 1بهمن ماه 8361درن رد کربشی  1بسوی نور پرواز می ک د.

وصی نامه:
البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی سه ی اهلل بهاموالهم وانفسههم اعظهم درجهه ع هداهلل و اولوه

يهم الفهائزون قهرآن کهرخم مهی فرماخهد  ":آنانکهه اخمهان آورده و از ورهن

خود يجرت گزخدند و در راه خدا با ما و جانشان جهاد کردند آنان را نزد خداوند مقام بل دی اس و آنان بخصو

رست اران و سعادتم دان دو عالم د".

به نام خداوندی که زندگی ام از اوس  .به نام خداونهدی کهه مهرا آفرخهد و بهه مهن خوانهدن و نوشهتن وعلهم آموخه  .بهه نهام خداونهدی کهه مها را بهه راه راسه و صهرا
مستقیم يداخ کرد وما را در آن رايی گهبارد ،تها بتهوانیم در راه او گهام بهردارخم و بتهوانیم در میهدان م هارزه و جههاد وارد شهوخم و بها دشهم ان اسهشم بج هیم و خهود را
از مردا پلیدی يا و نیستی يا و دنیها بیهرون بکشهیم و بهه ترقهی و کمها برسهیم و او را دخهدارک یم .وصهی نامهه ی خهود را شهروع مهی که م .بههار پههروردگارا اکهه ون
که بر اخن ب ده ی حقیر م ه مهی گهباری ومهرا بهه میهدان ج ه

نهوردر برابرسهیايی ،راي مهاخی کهردی ،از تهو مهی خهوايم کهه چ ونهه بهودن در میهدان ن هرد را بهراخم

بیاموزی.گام يهاخم را اسهتوار ،چشهم يهاخم را بی های دخهدن حقیقه ،گو

يهاخم را شه وای حه گردانهی .زخسهت م بهرای تهو ودر آخهر مهردنم در راه تهو باشهد .بها عهر

سشم خدم پدر مادر گرامهی و بهرادران و خهوايران عزخهزم ،امیهدوارم کهه حالتهان خهو باشهد و ن هران ن اشهید .عزخهزان مهن ،مهن کهوچکتر از آنهم کهه توانسهته باشهم
کوششهای بی اندازه ی شما را تشفی که م ،ولهی عاجزانهه از يمهه ی شهما مهی خهوايم کهه اخهن حقیهر را بهه بزرگهواری خهود ب خشهید و در راه خهدا واز بهرای رضهای او

اخن ب ده ی سراپاگ اه را حش ک ید .باشد که خداوندبه شما ،مههر آورد .گهر چهه حقیهر نهاتوان ،کهوچکتر از آ نهم کهه بخهوايم در رابطهه بها شههادت سهخ ی گفتهه باشهم و
خا انتظاری بر آن داشته باشم ،ولی گاي هايی خداونهد متعها قطهره ی کهوچکی را در د درخها جهای مهی ديهد و آن قطهره را بهه درخها متصه مهی ک هد يهم اک هون کهه
اخن وصی نامه را مهی نوخسهم ،وقه زخهادی بهرای رفهتن بهه خهط مقهدم و عملیهات نمانهده اسه و اک هون شهور و شهو شههادت در دلهم مهی ج هد و مهرا از يمهه ی
درديای دنیا درمان می بخشد و شهور و شهو خداونهد مهرا از تمهام سهختی يها تسهکین مهی ديهد .په

ي امیکهه در میهدان ن هرد در جاخ هاه نهور ،بها دشهم ان اسهشم

ج یدم و خداوند شهادت را نصی م کرد و خهونم بهر زمهین رخختهه شهد ،تهو ای بهرادر! برپهاخیز و ن هبار کهه سهشحم بهر زمهین بمانهد .آن را در دسه گیهر و بها خهاری و
مدد خداوند انتقام خون تمامی جوانان و شههیدان بهی گ هاه بهه خهون خفتهه را از دشهمن زبهون بهی حیها په

گیهر و تهو ای مهادر و خهواير گرامهی مسهوولی سه ین بهر

عهده داری مسهؤلی تهو يمانها حجها توسه کهه کوب هده تهر از خهون مهن اسه  .پهدر جهان و مهادر جهان از شهما مهی خهوايم کهه بهه خهاد خهدا باشهید و احکهام و
دستوريای اسشم را ب ونه ی احس
من حقیهر ،اشه

نرخزخهد و ل ها

انجام داده و از خاد خهدا غافه نشهوخد .کهه غافه بهودن از خهاد خهدا انسهان را نهابود مهی ک هد و از شهما مهی خهوايم کهه بهه خهارر
سهیاه ناوشهید وبهه خهاد امهام حسهین (ع) و اصهحابش باشهید کهه شهما نیهز توانسهته اخهد ،امانه خهود را بهه گونهه ای احسه

تحوخه

صاح ش ديید وشرم ده ی درگاه او ن اشید .در اخ جها از خهانواده يهای شههدا ،اسهیران ،مفقهودان ،معلهوالن ومجروحهان مهی خهوايم کهه صه ور باشه د و در درگهاه خداونهد
دعا ک د که پیروزی نهاخی نزدخ

اس  .از تمهامی دوسهتان ،آشه اخان ،خوخشهان و بهرادران حهز اهلل مهی خهوايم کهه مجهال

_ سیاسی را گرم ن هدارند که يمین مجال

دعها ،نمهاز جماعه و سه ريای ع هادی

اس که انسان را می سازد.

در آخر از تمامی کسانیکه در تشهیی ج هازه ی اخهن حقیهر شهرک کهرده انهد ،خیلهی خیلهی متشهکرم و از خداونهد بهزر  ،رسهت اری آنهان را خوايهانم .دعها بجهان امهام و
پیروزی رزم دگان خادتان نرود..
والسشم
برادر حقیر شما احمد ری ی
تارخ 61/86/36

خاررات:
در سهها  8363بهها يههم در ج هههه يههای غههر بههودخم در آنجهها مهها در جههاخی ،سههازمان آمهههوزشی پدخههد آورده بهههودخم .اخشههان باچ ههد تهههن از دوسههتانش بهههرخی روزيهها بههه
سازمان می آمدند ودر
احمد ری ی (علی).jpg

می خواندند وش يا به ن ه انی وپاسداری از م طقه سرگرم بودند .شهید احمد بیشتر ش يا بجای دوستانش ن ه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید درویشعلی طیبی
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت31/5/11 :

نام مدرسه :ابن سینا
زندگی نامه:
دروخشعلی خها عاشه علهی ،فرزنهد حها خوسه در سها  8331بهه دنیاآمهد ،تها خهدا رابش اسهد ودوسهتارمخلص خهدا باشهد .او دوران کهودکی را بها لطها فه بهازی يها و
آمههوختن قههههرآن گبرانههد و وارد س ه ر علههم شههد .او در خ ه

خههانواده ای ت دس ه مههی زخس ه  .او مههی کوشههید تهها يمههواره بخوانههد و از درخاف ه وآگههايی از درونههه ی

روخداديا کوتايی نک هد .او جهوانی فهمیهده و کوشها بهود ،عشقهه ای شهدخدی بهه امهام خمی هی رحمهه اهلل علیهه داشه  ،م هارزه دربرابرکفهر و سهتم را بهر خودباخسهته مهی
دانس  .ورود او به دبیرستان با شهروع ج ه

اخهران بها عهرا يمزمهان بهود .دروخشهعلی بعهد ازچ هد روز محاصهره در ج ههه ی حها عمهران ،در دوم مردادمهاه  8361بهه

زخ اخی ونیکی شهادت دس خاف
وصی نامه:
ازمهر مها ،زمهان سهلط

دخ هران باشهد .سهشم و درود بهه امهام زمهان و ناخه بهر

تا زنده يستیم نمی گبارخم ستمکاران به دول و فرمانديی برسه د .م هر اخ کهه په

حقش ،امام خمی ی ،با سشم ودرود بر ساالر شههیدان ،امهام حسهین و سهشم بهر روان بهه خهون خفتهه ی انقهش

و بها سهشم و درود بهر اخهن امه شههید پهرور و خهانواده

ی شهیدان و به امید پیهروزی لشهکرخان الههی برلشهکرخان کفهر .مهن خیلهی کهوچکتر از آن يسهتم کهه بهرای شهما اسهتادانم وصهیتی بکه م .ولهی چ هد کلمهه ی ناقابه
روی کاغبی می نوخسم .آنقدر به ج هه يای ح علیه بار می روم و با کفار واز خهدا بهی خ هران مهی جه م و بها آنهها بهه ن هرد بهر مهی خیهزم  ،تها شههادت ازآن مهن
شود .ای جوانان! نک د در رخ خوا بمیرخد .ای جوانهان نک هد در غفله و حاله بهی تفهاوتی بمیرخهد کهه امهام شهما ،حضهرت علهی (ع)،در محهرا ع هادت بهه شههادت
رسید .
ای مادران و ای پدران! نک د از رفتن فرزنهدان خهود بهه ج ههه جلهو گیهری ک یهد .م هادا از راه امهام حسهین (ع) آنهها را خهار ک یهد ،کهه فردانمهی توانیهد درپیشه اه خهدا
وحضرت زخ ه ( ) و خهانواده ی شههیدان جهوا بديیهد .اگهر فرزنهدانتان بهه ج ههه رفت هد و جسهد آنهها نیامهد  ،يهی گونهه نهاراحتی نداشهته باشهید و مان هد مهادر آن
شهیدی باشید که فرمود ":پسری را که در راه خهههههدا داده ام په

نمهی گیهرم " .مهادرم! اگهر جسهدم را نیاوردنهد بهه آن مهادر اقتهدا کهن و پیهام خهون مهرا بهه گهو

جهان رسانید .برادران وخوايران استغفار و دعا را از خهاد ن رخهد کهه بهتهرخن اسهلحه و بهتهرخن درمهان بهرای تسهکین درديها و بهتهرخن سهشح بهرای ن هرد بها دشهمن اسه ،
بخصو

دعايهای کمیه و توسه  .پهدر و مهادر! سهشم مهرا بهه امهام عزخزمهان و امه

شههیدپرور برسهانید و ب وئیهد :يهی ناراحه ن اشهید مها تها آخهرخن قطهره ی

خونمان در س ر اسشم می مانیم و تر نخهوايیم کهرد  .بها امهام حسهین(ع) پیمهان بسهته ام کهه در تمهام کربشيها و عاشهورايا بها او يمهراه باشهم  .تها احکهام اسهشم و

قرآن و حکوم را به مههدی (عهج) بسهاارم  .اگهر توفیه شههادت نصهی م گشه ،آنهان کهه پیهرو خهط سهرخ آ محمهد ( ) و پیهرو خهط سهرخ شههادت نیسهت د و بهه
والخ فقیه اعتقاد ندارند در تشیی ج ازه ی من حقیهر ،حاضهر نشهوند ،کهه حاضهر شهدن آنهها در اخهن مراسهم در حقیقه از پشه خ جهر زدن اسه  .بهرادران و خهوايران
حز اللهی قدم رنجه کردخد و برای تشیی ج ازه ی بهرادر حقیرتهان آمدخهد ،امیهد پیهروزی و سهشمتی شهما را از خداونهد متعها دارم .پهدر و مهادر گرامهی! بهه خهدا قسهم
برای من گرخه نک ید و برای من ل ا

سیاه ناوشهید و بهر سهر ق هرم عهزاداری و شهیون نک یهد .زخهرا شهیون شهما باعهث شهادی دشهمن مهی شهود .پهدر ومهادر گرامهی بها

آنکه می دانم  81سها بهراخم زحمه کشهیدخد ،از شهما مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد .رضهای خهدا را در پهیش گیرخهد و توکه بهه خهدا پیهدا ک یهد کهه خهدا ارحهم
الراحمین اس  .برادران و خوايران امام عزخزمان را ت ها ن بارخد .
والسشم 68/81/11

خاررات:
موجود نمی باشد
دروخشعلی ری ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید جالل خسروی
تاریخ تولد51/6/11 :
تاریخ شهادت33/3/61 :

نام مدرسه :امام حسین
زندگی نامه:
شهههید جههش خسههروی در تههارخ 8316/3/86در روسههتای دلههونظر بههه دنیها آمههد.وی تحصهیشت خههود را تهها پاخهه سههوم راي مههاخی در مدرسههه امههام حسهین اقلیهد گبرانههد.
اخشان در کاريای کشاورزی به پدر

کم

می کرد.در سا  66به ج ههه حه علیهه باره رفتهه و خه

التیام خابد دوباره به ج هه برگشته و در تارخ  66/6/38به شهادت رسید
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
جش خسروی.jpg

بهار زخمهی شهده و بهه خانهه برگشهته امها بهدون اخ کهه زخمهش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید احمد طیبی
تاریخ تولد85/8/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام حسین
زندگی نامه:
احمد ری ی فرزند خدا کرم در سها  8331در خرمهی متولهد شهد .بعهد از دوران کهودکی رايهی مدرسهه شهد و در ک هار در
و مادر و پدر

را در کهار ،کمه

بهه کهار کشهاورزی و دامهداری مهی پرداخه

مهی کهرد .ورود او بهه دوران راي مهاخی يمزمهان بها پیهروزی انقهش اسهشمی بهود .او بها شهرک در مراسهم مختله مهبي ی و اجهرای

سروديای انقشبی برای روشن کردن ايهدا انقهش کوشهش مهی کهرد .وقتهی ج ه
آموزشهای رزمی و نظامی را آموخ و بها جمعهی از دوسهتان خهود گهروه مقاومه

آغهاز شهد زنهدگی تهازه و شهیرخن او نیهز آغهاز شهد و بها شهرک در بسهیج مردمهی

شههید جهواد را سهازمان داد کهه در تهامین ام یه مهردم نقهش بسهیار مهمهی داشهت د.

او به عل کوتايی قد و کمی سن مهدتی از رفهتن بهه ج ههه بازداشهته شهد ،امها بها اصهرار زخهاد راه عشه را در پهیش گرفه  .در ک هار تحصهی يمیشهه مهی کوشهید در
عملیاته ا شرک ک د و به يم ان نشان ديد کهه عاشهقی قهد ،سهن ،رنه

و نهژاد نمهی دانهد .يمیشهه ل خ هدی عاشهقانه بهر ل هانش جهاری بهودو تحمه دخهدن چههره ی

غم ین کسی را نداش و اگر کسهی را غم هین مهی دخهد ،مهههی کوشهید بها شوخههی يههههای شهیرخن خههود ،او را شهاد ک هد .در آخههرخن دخههدار خههود از خههانواده ا ،
از مهادر می خوايد تا مواظ پدر باشد و او را راضی مههی ک د و مهی گوخد
که ،اگر ما از قرآن محافظ نک یم پ

چه کسی اخن کهار رابک هد .او بها سهاايیان حضهرت محمهد ( ) ريسهاار میهدان حه علیهه باره شهد و بها م هارزه ای دلیرانهه در

کربشی  1در م طقه ی شلمچه در تارخ  3دی ماه  8361به شهادت رسید و به پیمانی که با موالخش حسین(ع) بسته بود وفا کرد.

وصی نامه:
خا سیدی فکی لی و انا ع د الضعی البلی الحقیهر المسهکین المسهتکین خها الههی و ربهی و سهیدی و مهوالی الی امهور الیه

اشهکوا و لمها م هها اضهج و ابکهی اللهیم

العبا .
با سشم و درود به ري هر ک یهر انقهش وبها سهشم فهراوان بهه مههدی مهو عهود و بها درود بهه رزم هدگان ،شههیدان ،اسهیران و بها سهشم و درود بهه حسهین (ع) آن مظههر
خونین کربش و با سشم به پدران و مادران شهدا.

آری ای شهیدان و شهیدان شهرمان ،بسوختان با گشهوده ام و بسهوی شهما پهرواز مهی که م ،مهن امیهدوارم کهه مهن و شهما و تمهامی مسهلمانان ،بها کهاروان حسهین بهن
علی (ع)يمراه باشیم.خداخا بسوی تو د يا گشوده گشهته و گهردن يها کشهیده شهده و چشهم يها بهاز مانهده و پاياخمهان بهه راه افتهاده و بهدن يها نهزار شهده و از غیهر تهو
چشم پو شیده اخم و در اراع و ب دگی ات از يمه چیهز گبشهته اخهم ،په

مها را خهاری کهن تها رضهای تهو در آن باشهد .خهداخا مها ضهعی و نهاتوان و تسهلیم تهواخم ،بهار

خداخا ما و د يای ما را چ ان بسوی خود جل کن که بتوانیم راه ان یها را ادامهه ديهیم .بها سهشم بهه پهدر و مهادر زحمه کشهم .ای پهدر و مهادر! از شهما مهی خهو ايهم
که وقتی شهید شهدم بهراخم شهیون نک یهد ،چهون اگهر شهما شهیون و زاری ک یهد ،دشهمن شهاد مهی شهود .په

ای اقهوام بهراخم گرخهه نک یهد .سهشم مهن بهه خهوايران و

بهرادرانم .پهدرم ! تهو مهی خواسهتی وقتهی از ج ههه برگشهتم مهن را زخهارت ک هی ،ولهی اک هون کهربش را زخهارت کهن .ای خهاران ! برخیزخهد و صهدای مظلومیه خههود را از
حلقومتان به در آورخد و بهر تمهام جهانیهان برسهانید .نهدای امهام را يمان هد نهدای مظلومیه حسهین بهه جهانیهان برسهانید .از تمهامی يمشههرخانم مهی خهوايم کهه خهون
اخن شهیدان عزخهز را پاخمها نک هد و باخهد شهما يوشهیار باشهید .ای امه خرمهی اخهن م افقهان را بش اسهید و آنهههها را از صهح ه بیهرون ک یهد ،دخ هر وقه گرامیتهان را
نمی گیرم و مزاحم شما نمی شوم و در آخر از ارگان يا ،سااه ،بسیج و تمامی مردم که در مراسم تشیی ج ازه ی من شرک کردند سااس زارم.
خداحافظ

خاررات:
درباره ی اخمان ،پاک ازی و بوخژه عمه بهه دسهتوريای شهرعی يهر چهه دربهاره ی احمهد ب هوخیم ،کهم اسه  .بهرای نمونهه روزی در کردسهتان ،در م طقهه مهابهاد بهودخم.
احمد پ

از بیدار شدن از خوا نزدخ

گفتم ":االن به ع
احمد ری ی (خداکرم.jpg

غرو  ،نیاز به حمام پیدا کرده بود .او به من گف  ":چه کار ک م".

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید داراب حسینی
تاریخ تولد87/3/1 :
تاریخ شهادت38/6/13 :

نام مدرسه :امام خمینی
زندگی نامه:
در خانواده ای مبي ی و با اخمان در روسهتای قاضهیان دخهده بهه جههان گشهود و دوران رفولیه و ابتهداخی خهود را در روسهتای قاضهیان گبرانهد و چهون در روسهتا مدرسهه
راي ماخی و دبیرستان ن ود به دي یهد رفه و دوره راي مهاخی خهود را در آنجها بهه اتمهام رسهاند و تها دوم دبیرسهتان در دي یهد و م هز بهرادر خهود در
ي ام به نوای ري ر ل ی

گف و جه دفاع از میهن به ج هه از ررخه بسهیج سهااه پاسهداران اقهدام نمهود و بهه گفتهه مهادر شههید در مهاه م هار رمضهان بهود کهه بهه

ج هه رف و ي وز ماه م ار رمضان تمام نشده بود که به دس مبدوران بعثی عرا در ج و آبادان و رود کارون به درجه رفی شهادت ناخ گردخد.
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
دارا حسی ی.jpg

خوانهد و در يمهین

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید محمدحسین کریمی
تاریخ تولد84/8/5 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امام علی
زندگی نامه:
محمد حسین کرخمی فرزند حا حسی قلی در سها  8331پها بهه دنیها گباشه  .دوران کهودکی را يمهراه بها تحصهیشت ابتهداخی پشه سهر گباشه و وارد سهن نوجهوانی
شد و آن يمزمان بود با آغهاز انقهش و او چهون پروانهه ای انقهش را پها مهی دانسه  .اوبها چرخیهدن بهه دور شهم  ،شهم را مهی سهتود .په
شد .به دنیا آمده بهود ،تها بها عشه شه اخته شهده ای از دنیها بهرود ،اوپه
دانس  .پ

ازپاخان دوره ی راي ماخی به خانواده گفه کهه مهن باخهد ج ه

از شههادت بهرادر بزگهوار

از انقهش  ،عضوبسهیج

علهی عسه ر ،زنهده بهودن و دخهدن ت هايی را بهر خهود ن ه

مهی

افهزار بهه زمهین افتهاده ی بهرادرم ،را بهردارم تها راه او بهدون ريهرو ن اشهد ورايهی مدرسهه ی

زخ ای درخاف شهد.ودر تهارخ  36دی مهاه 8361در عملیهات کهربشی په ج در م طقهه ی شهلمچه ،خهاکرخم يها خهامو

شهدند ،تها محمهد حسهین سهرود عشه را خهود

بسراخد.
وصی نامه:
انا هلل وانا الیه راجعون
"خداوندا تو می دانی که يد ما در اخن پیکار جز اعتشی کلمه ی ح وانتقام از ستم ران چیزی دخ ر نیس "*امام حسن (ع)
با درود وسشم گهرم وصهمیمانه بهر مههدی موعهود(عهج) و ناخه بهر حقهش ،امهام خمی هی ،وتمهامی شههیدان از صهدر اسهشم تها ک هون .اخ جانه محمهد حسهین کرخمهی
وصی نامه ی خود را شروع می ک م و چ هد کلمهه ای بهیش مهزاحم شهما عزخهزان نمهی شهوم .در آغهاز از يمهه ی پهدران و مهادران مهی خهوايم از رفهتن فرزنهدان بهه
ج هه جلو گیری نک د و ب بارند برای زنده ماندن اسشم رايهی ج ههه شهوند وبدان هد اخهن ج ه  ،ج هی الههی اسه کهه بهرای امتحهان مها ب هدگان مسهلمان پدخهد آمهده
اس  .يمهه باخهد از اخهن ج ه

سهودب رخم .بهرای اسهشم و مسهلمین و بهرای نهابود ی دشهم ان ج ه

مهی ک هیم وبهرای پاخهداری قهرآن و بهرای جلهو گیهری از تجهاوز

دشم ان به قرآن وحرخم اسشمی باخد با ايدای خون خود ،درخه اسهشم را آبیهاری ک هیم .باخهد مواظه باشهیم کهه پها روی خهون پها شههدا ن هبارخم .امها شهما ای پهدر
و مادر عزخزم! در عزای من گرخه وزاری نک ید .ل ا
پ

سهیاه ناوشهید چهون مهن ت هها بهرای رضهای خهدا رفهتم .م هر مهن آفرخهده خهدا نیسهتم و از خها آفرخهده نشهده ام،

بسوی او بر می گردم.از شما می خوايم مرا ب خشید واز تمامی اقوام وخوخشان وايالی می خوايم حشلم ک د.

والسشم

عصر روز مورخه 61/86/8

خاررات:
موجود نیس
محمدحسین کرخمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید سید حسین طباطبایی
تاریخ تولد1687/8/15 :
تاریخ شهادت1631/11/8 :

نام مدرسه :امام محمد باقر
زندگی نامه:
سهید حسهین ر ار هاخی ،فرزنهد سهید محمهود ،در سها  8337در دامهن پها مهادری مهربههان ،متولهد شهد .او در خهانواده ای دخهده بهه جههان گشهود کهه از سهشله پهها
حضرت زيرا بودنهد .فضهای مع هوی خهانواده باعهث شهد کهه مسهجد را سه ر لحظهه يهای نیهاخش بدانهد .بها دوسه و آشه ا بهتهرخن خ هده يها را رد و بهد مهی کهرد.
آنچ انکه که يمه خوخشان اورا انسانی خوشرو و خدا دوس مهی شه اخت د .او مهی کوشهید سهعی مهی کهرد کهه بها ت سهم يهای شهیرخن خهود ،گهرد انهدوه و خسهت ی را از
تن و روی پدر و مادر و دخ ران پا ک هد .او بهرای رسهیدن بهه مهراد و مح هوبش ،بها آنکهه بها کهم سهن بهود ،کسهی نمهی توانسه در برابهر پافشهاری زخهاد او پاخهداری
ک د .سر انجام در حالی که کش

دم ري مهاخی بهود مدرسهه را تهر کهرد و توانسه بهه سه ريای دلهدادگان پههههارسا و فهههرزانه راه خابهدو وارد تیه المههدی گردخهد.

او در تارخ  3اسف د  8368در خرمشهر به آرزوی دخرخ ه ا

رسید و بسوی خدا پرواز کرد.

وصی نامه:
بسمه تعالی
ما زنده به آنیم که آرام ن یرخم

موجیم که آسودگی ما عدم ماس

امروز روزی اس که قیام پیام ر اسشم و حسهین (ع) توسهط روح خهدا خمی هی به شهکن تجدخهد گشهته اسه قیهامی کهه تهارخ را کهامش متوقه سهاخ و جهه آن را
کههه بسههوی قابیلیهان و خزخهدخان و بههه نفه مسههتک ران بههود عههو

نمههود و چهههره کرخهه سههردمداران کفههر و نفهها در دو بلههو شههر و غههر را درخهد و آنچههه در بههارن

ج اختکاران بود بهرمش سهاخ و چهون اخهن حرکه میهرود تها بسها ظلهم و اسهتک ار را در گیتهی در يهم پیچیهده و جههانی را از چ ها دخهو سهیرتان انسهان نمها نجهات
دي د مسلما مورد يجوم سیاسی و نظامی و ت لیغهاتی مسهتک رخن قهرار می یهرد و اخ جانه بهر حسه وظیفهه شهرعی کهه دارم و مهی بیه م کهه ج ه
و بار در گیر اس به ندای يه مهن ناصهر خ صهرونی حسهین (ع) و فرزنهد

امهام خمی هی ل یه

بهین دو ج هاح حه

گفتهه ،گرچهه کهوچکتر از آنهم کهه بخهوايم ادعهای پیهروی از مکته

حسی ی ک م ولی اخن انتخا عالی را می پبخرم تا شاخد رست ار گردم و بهه نظهر مهن سهاک بهودن در زمهانی کهه ج اخه کهاران دستشهان تها مرفه بهه خهون محهرومین
و مستضعفین آلوده اس مع اخی ندارد.

سشمم به تو ای پدر مهربان و تو ای مادر مهربان که برای مهن بیخهوابی کشهیدخد شه تها سهحر بهر بهاالی سهر مهن مان هد خه

ن هان کشهی

میهدادی مهرا به خش و

سشم بر شما ای خوايران مهربانم امیدوارم کهه يمچهون بهانوان صهدر اسهشم بهه اسهشم و مسهلمین خهدم ک یهد و سهشم بهر تهو ای بهرادرم يمانها کهه مهن کهوچکتر از
آن يستم که به شما نصیح ک م ولی اخن حر را از من بابخر ٍبهرادرم رايهی را کهه حسهین ابهن علهی انتخها کهرده بهود انتخها کهن و يمیشهه در زخهر ل هاخه شهعار
خداخا ٍخداخا ٍتا انقش مهدی خمی ی را ن هدار باشد و اگر من به شهادت رسیدم عو
و من اهلل توفی
سیدحسین ر ار اخی بهمن 8368

خاررات:
موجود نیس
سید حسین ر ار اخی.jpg

من يم ق ر حسین(ع) را زخارت ک ید

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید محمدرضا عباسی
تاریخ تولد85/3/15 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :امیرکبیر
زندگی نامه:
شهههید محمدرضهها ع اس هی در  11شهههرخور مههاه  8331يجههری شمس هی در خههانواده ای کشههاورز و دامههدار در خرم هی پهها بههه عرصههه گیت هی نهههاد.وی دوران کههودکی را در
آغو

گرم خانواده ساری کرد.در اخن زمان بود کهه خهانواده اخشهان بهه دلیه داشهتن زمهین زراعتهی بهه روسهتای قاضهیان مههاجرت کردنهد.شههید تحصهیشت ابتهداخی را

در مدرسهه امیرک یهر بهه پاخهان رسههاند و وارد مقطه راي مهاخی شهد .شهههید کهه ت هها فرزنهد ذکهور خههانواده بهود در کاريهای کشهاورزی و دامههداری بهه پهدر
رساند.اخشان با شروع ج
و پدر ومهادر

خهاری مهی

تحمیلی توان مقابله را در خود می دخهد و شهور و اشهتیا حضهور در ج ههه را در سهر مهی پرورانهد امها بهه دلیه اخ کهه ت هها پسهر خهانواده بهود

عشقهه زخهادی بهه وی داشهت دنمی گباشهت د بهه سهادگی عهازم ج ههه گهردد امها يمهه اخهن دالخه نتواسه شههید را راضهی بهه مانهدن در ک هار خهانواده

ک ههد.وی بهها کس ه اجههازه از پههدر و مههادر

سههه بههار عههازم ج هههه گردخهد و بههاالخره در عملی هات کههربشی  1در شههلمچه در مورخههه 61/86/16بههه دلی ه اصههاب تههرکش

مزدوران بعثی به قسم شکم و پا به آرزوی دخرخ ه خوخش خع ی شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
موجود نمی باشد
خاررات:
موجود نمی باشد
محمدرضا ع اسی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قادر آباد
نام شهرستان :خرم بید

شهید عبدالحسین هاشمی شیری
تاریخ تولد1683/11/11 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :شهدای  7تیر سعادت شهر
زندگی نامه:
شهههید ع دالحس هین ياشههمی در تههارخ  8336/81/81در دش ه مرغهها در خ ه

خههانواده مههبي ی دخ هده بههه جهههان گشههود ودوران کههودکی را پش ه سههر گباش ه ودوران

تحصی اغهاز شهد وابتهداخی را در مدرسهه يهداخ مرغها ودوره راي مهاخی رادر مدرسهه روح اهلل مرغها ودوره متوسهط را در ي رسهتان شههدای يفه تیهر سهعادت شههر
گبراند ودر سا  66عضو پاخ اه شهید صدوقی دشه مرغها شهد اولهین بهار درسها  63بهه ج ههه اعهزام شهد ومهدت 3مهاه در ج ههه حضهور داشه ودر سها  61عهازم
ج هه شد ودر م طقه عملیاتی ماووت عرا به شهادت رسید ودرگلزار شهدای مرغا به خا سارده شد.
وصی نامه:
کاروان رايیان ح در حرکت د و يهرروز شههیدانی پاک اختهه از ت هار امهام حسهین (ع) و از شهیفت ان امهام عصهر (عهج) چشهم بهه وجهه ا ...دوختهه وبهه خیه شههیدان مهی
پیوندند با شد که اخن خونها تداوم بخش انقش اسشمی به ري ری امام ام تا ظهور حضرت ولی ا ...االعظم گردد
خاررات:
با او گیری م ارزات انقشبی مهردم علیهه رزخهم شاي شهايی در اخهن زمهان کهه شههید سهن سها چ هدانی نداشه يماهاخی دخ هر مهردم مرغها
ومبي ی شرک می کرد
شهید ع دالحسین ياشمی.JPG
36.jpg

در فعالیتههای انقشبهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید مهرداد کریمی
تاریخ تولد81/11/17 :
تاریخ شهادت33/11/15 :

نام مدرسه :شهید صدوق
زندگی نامه:
مهههرداد کرخمههی فرزنههد اهلل قلههی در واپسههین روز سهها  8331در شههیراز بههه دنیهها آمههد .دانههش دبسههتانی را در دبسههتان فردوسههی آبههاده و دانههش راي مههاخی را در مدرسههه ی
شهید صهدوقی آبهاده پشه سرگباشه  .از يمهان روزگهار نوجهوانی يهداخ
بسیجی بود که رن

ل اسش معموال به رن

بود و در سرود مادر و دلوار ،شرک

لا

شهده بهود و در راه راسهتین اسهشم گهام بهر مهی داشه  .مههرداد آن انهدازه عاشه بسهیج و

بسهیجی بهود .دل سهت ی زخهادی بهه شهرک در آخهین يهای انقشبهی و برپهاخی آنهها داشه  .عضهو گهروه سهرود آبهاده

داش و با صهدای گهرم خهود ،د يها را نههرم مهی کهرد .از دسه

که اخن قرآن را ي ام خداحافظی به پدر داد .مههرداد در کش
مهرداد در عملیاتی داورل خهط او شد .پ

دوم دبیرستان،رايی ج

ازرايی شهدن ،عهرا

پاته

مقهام معظهم ري هری خه

جلهد کهشم اهلل مجیهد يدخهه گرفه

با سوداگران فساد شد .

زده بهود و او بهه سه

پاخهان منمورخه تسهوخه حسها کهرده بهود کهه بهه خانهه بهاز گههردد.

چون آگاه شد که به نیرو نیاز دارند داورل می شود .و در عملیهات شهرک مهی ک هد و در نمهاز بهه سهجده رفتهه بهود کهه بهه نهدای حه ل یه

گفتهه اسه و بههه دخهدار

ح شتاف  .عشقش يمیشه عاش پرور باد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
مسؤ تدارکات گردان اخشهان مهی گفه  :در سرتاسهرزمانیکه مههرداد درج ههه بهود،روزی نشهد کهه از مهن چیهزی بخوايهد و يمهواره در فکهر بهر پهاخی نمهاز ودعها بهرای
پیروزی رزم دگان بود.اودر عملیات يا داورل خط او بود
مهرداد کرخمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید حسین اسالمی
تاریخ تولد83/8/16 :
تاریخ شهادت31/5/1 :

نام مدرسه :شهید مهدوی
زندگی نامه:
حسین اسشمی فرزند اسماعی در سا  8336به دنیها آمهد .خهانواده ی او ،بانظهام شاي شهايی ناسهازگار بودنهد .آنهها از چههار سها پهیش از بهه دنیها آمهدن حسهین م هارزه
می کردند .او در کهودکی آموخه کهه زنهدگی بهدون گهوير راسهتی ،چهون صهدفی بهدون مروارخهد اسه  .او بها يهم درسهانش ،پیمهان انقشبهی بسه و چهون عاشهقی از
سختی يا نمی يراسید .عاشقی که رنج و بشيا  ،براخش آسان اس  .باريا در رايایماخی يا آسی دخد .با اخ همه ،چه می توانس بک د؟
خوايرانش را به حجابی که خادگار فارمهه الزيراسه  ،سهفار

مهی کهرد .عشقهه ای به

شه ف ان یهز بهه امهام داشه  .په

از سهامانديی بسهیج ،در آن نهام نوخسهی

کرد و برای رفتن به ج هه ،کوشش فراوان کرد ،با اخ همه ،چون کهم سها بهود ،بهه او اجهازه داده نشهد .شهاخد باريها ي امیکهه دلهش بهرای ج ههه ت ه

مههی شهد ،بها راز

دلهای فهراوان به خهدا روی می کهرد وازخدا می خواس کهه دسه کهم پهانزده روز در ج ههه باشهد و آن هاه بهه دخهدار سهید الشههدا بهرود .آرزوخهش بهه واقعیه پیوسه
وپ

از چ د روز به م طقه ی عملیاتی فرستاده شهد .او در خکهم مهرداد مهاه  8361بهه دخهدار خهدا رفه  .پیکهر پها او ،تها خه

مهاه در زخهر آفتها گهرم وسهوزان ج هو

ت ها ماند وخونش را در بل دی يای غر کشور به خادگار گباش .

وصی نامه:
با درود فراوان به م جی عالم بشرخ حضهرت مههدی (عهج)و ناخه بهرحقش امهام خمی هی و سهشم بهر رزم هدگان وشههدای اسهشم وبها سهشم بهر شهما مله يمیشهه در
صح ه .وصی من به شما مل بزر اخن اسه کهه مسهجد سه ر اسه  ،سه ر يها را حفهظ ک یهد و در راه خهدا بهه پاخیزخهد و يمان ونهه کهه خهدا مهی فرماخهد  :ان اهلل
خح البخن خقاتلون فی س یله صفا" کانهم ب یان مرصو

خداوند آنانی را دوس می دارد که در رايش با ص يای م ظم وخکاارچه پیکار می ک د.

دوستان ومل شرخ از يمه ی شما می خهوايم کهه ري مهود يهای امههههام عزخهز را آوخهزه ی گهو

خههود ک یهد و از آن پیهروی ک یهد ويیچ هاه از روحانیه جههدا

نشوخد .بهدانید کهه م افقین می خواي د ،بین روحانی ومله تفرقهه بی دازنهد چهون مهی دان هد تها روحانیه و مله بها يهم يسهت د ،انقهش شکسه ناپهبخر اسه  .بدانیهد
که اخن انقش م اف يمه ی ابر قدرت يا را به خطر انداخته اس وآنهها مهی دان هد کهه اخهن انقهش جههانی خوايهد شهد .از اخ هرو بها يمهه نیهرو بهرای نهابودی آن بهه پها
خاسته اند پ

باخد يوشهیار و آگهاه باشهید و بها اتکها بهه خداونهد بهه پهیش بروخهد کهه يمیشهه خهار انسهان يهای پها مهی باشهد وتها ک هون انقهش را از خطهر دشهم ان

محفوظ ن هداشته ،بدانید که تا چ ین باشید ابر قدرت يا نمی توان د يی غلطی بک د.
ای پدر ومادر عزخزم که برای من زحم يای فراوانی کشیدخد ومن نتوانستم آنها را ج ران ک م امیدوارم که مرا ب خشید.
به امید پیروزی رزم دگان اسشم بر کفر
والسشم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته

خاررات:
سا چهارم ابتداخی ،يمزمان بها روزيهای پیهروزی انقهش اسهشمی بهود ،روزی حسهین بها چ هد تهن از دوسهتانش تصهمیم مهی گیهرد کهه علیهه شهاه شهعار ديهد ،تها يهم
کشسیان را آگاه از ستم رژخم شاه ک د .آنها تصمیم خود را به انجام می رسان د ،ولی بی درن
حسین اسشمی.jpg

از سوی يواداران رژخم کت

کاری م

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید سرتیپ کریمی
تاریخ تولد88/1/8 :
تاریخ شهادت31/5/4 :

نام مدرسه :شهید مهدوی
زندگی نامه:
سرتی کرخمی ،فرزند امیر در سرای خدا پرسهتان دلهداده ،در خرمهی پها بهه دنیها نههاد .کهودکی را بها رنهج فهراوان سهاری کهرد و در ک هار در
زمین کار می کرد و با داماروری از نعم يای الهی بهره م د شهد .در خانهه يهم بهه مهادر کمه

و مشه يمهراه پهدر ،روی

مهی کهرد .او چهون فرشهته خهوخی بهود کهه پروانهه وار دور شهم پهدر و

مادر می چرخید .او يیچ اه با صدای بل د با پدر و مادر سخن نمهی گفه  .چهون مهی دانسه رضهای خداونهد در رضهای پهدر ومهادر اسه  .او در انقهش

بها آنکهه جهوانی

بیش ن ود ،در مسهاخ سیاسهی و نشسه يهای دخ هی شهرک مهی کهرد و در رايایمهاخی يها بهه گونهه ای جهدی وارد مهی شهد .بها پیهروزی انقهش و آغهاز ج ه  ،او در
کش

سوم راي ماخی در

می خوانهد .په

بهرای ل یه

بهه فرمهان ري هر ک یهر خهوخش ،رايهی کهوخر تشه ه کامهان عشه شهد .بعهد از رشهادت يها ی فهراوان در ن هرد

رمضان ودر م طقه ی ج و مفقود شد.

وصی نامه:
موجود نمی باشد
خاررات:
ش ق

از عملیات سربازان می بی د در خ

گودا نهور کمهی پیداسه و بها تهش

فراوان که به گودا می رس د می بی د که اخشان با خ
سرتی کرخمی.jpg

فهراوان بهه سهم گهودا مهی رونهد و دراه نیهز 1عراقهی را مهی کشه د و بها زحمه

قوری ک رخ آتش روشن میک د و دعای جوشن ک یر می خوان د

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید منصور طیبی
تاریخ تولد87/1/11 :
تاریخ شهادت31/6/1 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی آباده
زندگی نامه:
م صههورری ی فرزنههد ع دالمجیههد در سهها  8337در خههانواده ای بسیارت دسه  ،دفتههر بههودن بهها عشه را ور زد و از کههودکی نههدای خههاری را شه ید و بهها اندخشههه ای به
بزر و کهار آفهرخن ،راه فهردا را در پهیش گرفه  .در چههار سهال ی په

از گونهه ای بیمهاری بهی درمهان از امهامزاده ای شهفا گرفه و تولهدی دوبهاره خافه و اراده ی

الهی بر اخن بود که اخهن انسهان شهرخ در خهدم اسهشم باشهد .او زنهدگی دوبهاره خافه تها خهود مهر خهونین خهوخش را برگزخ هد.روزگهار ابتهداخی و راي مهاخی را در زاد
گاه خود (خرمی) پش سر گباشه و بهرای ادامهه تحصهی بهه شههر آبهاده رفه و در ي رسهتان صه عتی در رشهته ی ماشهین آالت کشهاورزی سهرگرم بهه در

خوانهدن

شد .تا سا سهوم ي رسهتان يمهواره ،ي هر جهوی نمونهه شه اخته شهده و سااسه امه را در سها تحصهیلی  83 66-68از ي رسهتان درخافه کهرد .در روزيهای تعطیلهی بهه
خیاری می پرداخ و يزخ ه ی در

خهود را فهرايم مهی کهرد  .در آخهین يهای مهبي ی يمکهاری مهی کهرد ،تها عشه را درخابهد .بهه سه

داش دفاع از آن را بر خود باخسته دانس و ي رستان را ريها کهرد ،چهرا کهه در نقهش آفرخ هی حماسهه،ي رم د تهرخن بهود .درن هرد بیه المقهد

عشقهه ای کهه بهه اسهشم
شهرک کهرد و در تهارخ

دوم خردادماه 8368به درجه ی بل دپاخه ی شهادت رسید.
وصی نامه:
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتاّ ب احیاًع د ربهم خرزقون
ب ام خداوند کرخم و رحمان
به نام آنکه گ ايان و عی ياخم را پوشهاند و بهدی يهاخم را در انظهار دخ هران مخفهی ن هاه داشه و مح ه مهرا در قله دوسهتان و خوخشهان و خهارانم جها داد  .بهه نهام
آنکه بهترخن فرزندان ،اسشم براخش تمام گلوله يای خصهم را بهه جهان خرخدنهد و سهی ه ياخشهان را آمهاده ی گلولهه يهای دشهمن کردنهد و رايهی ج ههه يهای حه علیهه
بار شدند .در اخن لحظه که قلهم را گهرفتم و مطهال ی را بهه ع هوان وصهی نامهه مهی نوخسهم  ،بهه يهی ع هوان ارمی هان نهدارم کهه شههید مهی شهوم و اگهر بهه وجهود
رحمانی بی م تهای خداوند اخمان نداشتم ،يرگز در اخن شراخط وصی نامه نمی نوشتم.

خداوندا رحمتی کن آنچ ان که دوس میداری بمیهرم و در لحظهه ی مهر  ،قله م ماالمها از عشه تهو باشهد و يمهه غه و زنجیريها را بهدور رخختهه باشهم کهه جهز تهو
يی چیز را نمی پرستم و غیر از تو به يی چیز دخ ر امید ندارم  .بار الها و مع هودا! مسهکی م و فقیهر و بهی چیهز  ،بهر حها پرخشهانیم رحمهی کهن کهه بهه شهدت بهه لطه
و کرام تو  ،مان د يمیشه نیازم دم.
ای اولین و آخرخن پ اي اه من از اخ کهه جزآخهههرخن يها يسهتم کهه بسهوخ مهی شهتابم از تهو رله عفهو مهی که م .خداونهدا عهبرم را باهبخر گرچهه خهود عهبر مانهدن
خوخش را نمی پبخرم بر پوس نازکم رحم کن و خداخا سوز

آتش را بر پوستم حرام بدان و خاری ام کن که در راه تو بمیرم.

اما سهخ ی چ هد بها پهدر و مهادرم :سهشم علهیکم بمها صه رتم .مهادر عزخهز و قهرمهانم ! از اخ کهه ت هاخه گباشهتم و در ک هارت نمانهدم مهرا مهی بخشهید .ای مهادری کهه
زندگانی ات را يمیشه در رنج گبراندی ،تها مهرا بهه اخ جها رسهاندی ،بهرای آخهرخن بهار از تورله بخشهش وخهداحافظی مهی که م و از تهو درخواسه دارم کهه در سهو
من اگرچه ،بسی مشک اس  ،ن شی ی و بر گهورم صه ور بها

و ل ها

عهزا بهراخم ماهو  .مهادر و پهدر عزخهزم اگهر بهرادران سهااه بهرای زنهده ن هداشهتن خهاد شههیدان

اسشم عزخز به خانه ی ما آمدند ،با گرمی از آنهان پهبخراخی کهن .بهرای آخهرخن بهار پهدر عزخهزم از شهما حشلهی مهی رله م و از يمهه ی خوخشهان و دوسهتان حشلهی مهی
رل م خدا ن هدار.

خاررات:
پای سخن پدر شهید
شهید م صور،بی درن

پ

از مدرسه و کش

بهه سهراغ کهار مهی رفه و نیازياخیه

سها مدرسهه ا

خهههک ار که از ج هه برگشته بود و خارراتش را برای ما تعرخ می کرد من به او گفتم :ج هه رفتن دخ ر ب
م صور ری ی.jpg

رافهرايم مهی کهرد.اوگهايی کمه
اس ،

مهالی نیهز بهه مها مهی کهرد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خرمبید
نام شهرستان :خرم بید

شهید نوروزعلی اسدی
تاریخ تولد64/1/11 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه :یزد
زندگی نامه:
نوروزعلی در سا  8331مههررا از پرتويهای نهورانی خهود بههره م هد کهرد ،تها جههان وجهانیهان بدان هد عشه درآغهو
اس  .دوره ی ابتداخی را در زادگاه خود ،خرمی ،بهه پاخهان رسهاند ،آن هاه بهرای در

گهرم زمهین يهای ج هو و غهر اخهران نهفتهه

خوانهدن رايهی خهزد شهد .دوران راي مهاخی و دبیرسهتان او يهم زمهان بها شهک گیهری

انقش بود و او کهه جههوانی آگهاه و خهدا دوسه بهود ،بها رفهتن بهه رايایمهاخی يها و پخهش اعشمیهه يها از امهام پیهروی مهی کهرد .نهوروزعلی بهرای بال هدگی فري ه
انقشبی به زادگاه خود برگش و با کوشش خود در ک ار يم پیمان ياخش ،نهدای بها عشه زخسهتن را سهرداد .بها آغهاز ج ه
وپ

از حماسه آفرخ ی در عملیات بی المقد

بهه ج ههه رفه واخهن نهدا را بل هد تهر سهر داد

در  81اردخ هش  8368به شهادت رسید.

وصی نامه:
البخن آم وا وياجروا وجايدوا فی س ی اهلل باموالهم وانفسهم اعظم درجه ع داهلل واولو

يم الفائزون

حضور محترم پدر ،مادر ،برادرانم و مل شهید پرور اخهران ،سهشم .مهن خکهی از سهربازان امهام زمهان يسهتم کهه بهه ري هری امهام خمی هی ،ناخه امهام زمهان و بهه ع هوان
ولی فقیه ،توانستم به خاری خهدا جهز کهوچکی از وظهاخ دخ هی خهود را انجهام ديهم  .ای مله اخهران و ای پهدر ،مهادر و بهرادران عزخهز ،خوايشهی کهه از شهما دارم اخهن
اس که در وحله ی او در وظاخ دخ ی خهود از رسهاله ی امهام کهه در اختیهار دارخهد ،بههره بهرداری ک یهد .و امیهدوارم دسهتورات امهام را صددرصهد بهه کهار ب دخهد عمه
ک ید و بدانید آنهاخی که در راه جهاد با کفهار و صهدام ،شههید شهده انهد ،آنهها را مشخه

بهه خها مهی سهاارند و مها باخهد ادامهه ی رايشهان را وظیفهه ای دخ هی و واجه

بدانیم .بدانید که دعای توسه دربیشهتر شه يها و دعهای کمیه در شه جمعهه و دعهای روز سهه شه ه خیلهی فضهیل دارد .والتحسه ن الهبخن قتلهو ا فهی سه ی اهلل
امواتا" ب احیاً ع د ربهم خرزقون.

مل بزر و روحانیون معظم چهون صهفی مرصهو

اخسهتاده انهد کهه يهر پرچمهی از دسه توانهای سهرداری بیفتهد ،سهردار دخ هری آن را بهردارد و بهه میهدان آخهد و بها

قدرت بیشتر در حفظ پهرچم اسهشمی بهه کوشهش برخیهزد .خهط سهرخ شههادت ،خهط آ محمهد وعلهی اسه و اخهن افتخهار از خانهدان ن هوت بهه ذرخهه ی ری هه ی آن
بزرگواران و به پیروی خهط آنهان بهه ارث رسهیده اسه  .خه

تحهو پهیش آورد خهدا کهه نفهو

اخمانی پیدا کردند .خع ی نمی ترسهیدند کهه اگهر رفت هد مقابه تانه

اخهن جمعیه را متحهو بهه خه

نفهو

دارای اخمهان کهرد و قهدرت

کشهته مهی شهوند .مهردم شههادت را مههی خواسهت د .مههی دانهیم جهوان يهای مها شهههادت را مههی

خواي د وگايی که با مهن مهشقات می ک د ،مرا قسم می دي د ،حتا بعضی از خهانم يها مهرا قسهم مهی دي هد دعها ک یهد تاشههید شهوخم (امهام خمی هی) .بهه امیهد پیهروزی
اسشم و نابود شدن ابر قدرت يا وآزادی تمام مسلمانان .اخ جان وصی می ک م موجودی مراصر خرخد کتا برای کتابخانه ی خرمی ک ید.

خاررات:
موجود نمی باشد
نوروزعلی اسدی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خنج
نام شهرستان :خنج

شهید حاتم لطفی
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :شهید قنادی الر
زندگی نامه:
درسهها 8337درخههانواده ای مملههو از نههور اخمههان بود،نههوزادی پهها بههه عرصههه حی هات گباش ه تهها در آخ ههده خک هی از عاشههقان پی هر خم هین وباعثافتخههار اسههشم وخههانواده ا
شود.اورا حاتم گباشت د،گوخی میدانس تد در بخش دگی از جهانش يهم درخهغ نمیک هد فرزنهد چههارم خهانواده بهود وی در شهش سهال ی بهه فراگیهری علهم ودانهش در زادگهاه
خود

ودوران راي ماخی در مدرسه شهید ق ادی الرستان ساری کهرد حهاتم خکهی از نخ هان مدرسهه بهود کهه يمهین باعهث شهد مهورد لطه ومح ه معلمهان شهود بهه

ورز

مهی پرداخه کهه م هادا از نمهاز او وقه غافه شهوددر اوخه انقشبهر بها يمکهاری دوسهتانش

وال یا عشقه داشه کهه بها دوسهتانش درک هار مسهجد بهه ورز

پاخ اه بسیج صاح الزمان در روسهتای کهورده راه انهدازی کردوبهه ع هوان خکهی ازاعضهای آن فعاالنهه بهه م هارزه علیهه رژخهم پهلهوی پرادخه .وباشهروع ج ه
با دوتن از دوستانش به نامهای شهید جههان یر آقهاخی و شههید حیهدر يوشهم د رايهی ج ههه ج هو شهد وپه

تحمیلهی

از سهه مهاه حضهور شهجاعانه بهرای دخهدار مجهدد خهانواده

ودوستان به روستای کورده بازگش وچ دروز بعد که پیکر شههید صهادقی کهه درروسهتا تشهی کردنهد ،مهرغ دلهش دوبهاره يهوای پهرواز کهرد بها اخ کهه ي هوز مرخصهی ا
تمام نشده بود به ج ههه ن هرد بازگشه وپه

از انتقها بهه ج ههه غهر در ن ردبها اشهرار و کوملهه يهای سردشه مهابهاد مجهروح شهد وي هامی کهه يمرزمههانش زخهر

باران گلوله به خارخش آمدند تااز میدان ن رد به دور سهازند ،آنهها را از اخهن کهار م ه کهرد وگفه ازمهن دور شهوخد تها گلهو لهه يها بهه شهما اصهاب نک هد چهون اسهشم بهه
شمانیاز دارد .سرانجام براثر جراحات وارده به شهادت رسیدند .پیکر پاکش باحضور باشکوه مردم

در روستاخی کورده به خا سارده شد.

وصی نامه:
ای مردم بهی تفهاوت ن اشهیدويرکدام بهه خودتها میتوانیهد بکوشهید تها اخهن انقهش را بهه پیهروزی کامه برسهانید کهه مقدمهه ای بهرای انقهش جههانی حضهرت مههدی
(عج)می باشد.ای جوانان م ادا در غفل بمیرد کهه حسهین در میهدان ن هرد وعلهی در محهرا شههید شهد .ای اقهوام وخوخشهان بهرمن اشه

تمسهاح نرخزخهد کهه اگهه مهرا

دوس دارخد رايم را ادامه ديید .من به بهترخن راه رفته ام وبه آرزوخم رسیده ام ،اخن قاب در نیس م ر برای انان که خدارا بیشتر از يمه چیز دوس دارند
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خنج
نام شهرستان :خنج

شهید سید عیسی موسوی
تاریخ تولد1688/6/6 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه :شهید مطهری کوار
زندگی نامه:
در خرداد ماه سا  8333نوزادی از ت ار عشه و حماسهه چشهم بهه اخهن دنیهای خهاکی گشهود کهه نهام زخ های عیسهی را بهر او نهادنهد  .دالوری کهه وجهود
فههرازی خههانواده والختمههدار

باعهث سهر

شههد و نههامش باعههث عههزت تههارخ گشه .عیسهی چهههارمین فرزنههد خههانواده بههود.دوران ابتههداخی را در روسههتای مجههاور سههاری کههرد و بههرای

گبراندن دوره راي ماخی رايی مدرسه ش انه روزی در الرستان شد.
وی از کههودکی مفهههوم سههجده در برابههر پروردگههار را آموخه و نمههاز
بع وان امام جماع مدرسه ا

انتخها شهد .درکارکشهاورزی کمه

رااو وقه مهی خوانههد.اخههش و رفتههار اسههشمی را سههرلوحه خههود قههرار داده بههود بههه نحههوی کههه
میکهردآرام ومهؤد بهود وبها يمهه بهوخژه مستضهعفان بامهربهانی رفتهار میکردشهجاع ازخضوصهیات

بارز اوبهودودر تظهايرات علیهه رژخهم شاي شهايی حضهوزی چشهم یر داشه .مشهکشت اقتصهادی نتوانسه مهان ادامهه تحصهی او شهود وبها عزمهی راسه وآي هین کهار
میکرد تابتوانهد يزخ هه تحصهیلش را تهامین ک هد مقطه متوسهطه رادر مجتمه شههیدمطهری کهوار شهرود کهرد وبهیش از چ هدماه از اخهن مقطه راسهاری نکهرده بهود کهه
ندای ابرايیم ب شکن عصر را ل ی
آمههوز

گفه وآمهاده م هارزه علیهه بعثیهان شهد .عیسهی درتهارخ  36/88/8366کهه ت هها شهانزده بههار از عمهر

نظههامی وارد پادگههان شهههید دسههتغی کههازرون شههد.پ ه

مهی گبشه ،جهه دوره

ازپاخ هان دوره ،يمههراع دوسههتانش حس هین خردم ههد و حس هین شاحس ه ی راي هی ج هههه يههای ج ه

متجههاوزان بعثیشههد.درتههارخ 61/68/8368وارد خههط مقههدم ج هههه شههد نههد وپ ه

بهها

از مقاوم ه دلیرانههه بههرای ازادی خههونین شهههر،درعملیات فههت الم هین در رقابی هه ،يرسههه

نفربا فاصله کوتايیازدسه سهاقی رضهوان جهام شههادت را نوشهیدند.پیکريهای مطهرخرم هد وشاحسه ی،چ دروز بعهد ازشههادت بهه خها سهارده شهد وپیکهر پها شههید
موسوی دوماه پ
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

از فت خرمشهر ،در دش ع ا

پیدا شد وباحضور پرشور مردم در زادگايش آرمید

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خنج
نام شهرستان :خنج

شهید حسین خردمندایگدر
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه :مدرسه عشایری
زندگی نامه:
در شهرخور ماه  8336در خهانواده ای پها و بها اخمهان از عشهاخر غیهور راخفهه اخ هدر سهاکن روسهتای محملهه کهودکی چشهم بهه دنیها گشهود و وجهود پهر بهرکتش را بهه
خانواده ارزانی داش  .نامش را <حسین> نهادند تها پرچمهدار نهضه حسهی ی شهود حسهین دو سهاله بهود کهه پهدر بزرگهوار

دار فهانی را وداع گفه  .مهادر

بها وجهود

مشکشت فراوان چون کويی استوار به ت هاخی عههده دار مخهار فرزنهدانش شهد .امها دخهری نااخیهد کهه بهاد خهزان حسهین په ج سهاله را کهه ي هوز در نابهاوری فهرا پهدر
بود با گرفتن ساخه مادر از سر

در باغ ت هاخی ريا کرد و او در دامان برادر بزر خود راه زندگی را ادامه داد .

حسین از يف سال ی تحصیشت خهود را در دبسهتان عشهاخری روسهتا شهروع کهرد .بهرای تحصهی در مقطه راي مهاخی رايهی خه ج شهد و بها دخ هر دوسهتانش خانهه ای
را اجاره کردند  .پر تش

با يو

متهین و مهربهانی ا

زبهانزد خها

و عهام بهود .او عهشوه بهر موفقیه در تحصهی در کاريهاخش نیهز موفه بهود و آن يها را بهر دو

کسی نمی گباش  .اخهام تابسهتان کهار مهی کهرد تها مخهار تحصهیلش را تهامین ک هد.حسهین بهرای ادامهه تحصهی در مقطه دبیرسهتان رايهی کهوار شهد و در ي رسهتان
شهید غفاری در رشته اتومکانیه

مشهغو تحصهی گردخهد .وی در تمهام مهدت تحصهیلش ممتهاز بهود و در آخهرخن سها تحصهیلی دوره متوسهطه ا

رسای ري ر م ی بر دفاع از اسهشم را ل یه

نهدای د ان یهز و

گفه و بها دوسهتانش شههید حسهین شاحسه ی و شههید سهید عیسهی موسهوی قهدم بهه جاديهای ج هو گباشه  .په

دالوری يای وص ناشدنی در عملیات فت الم ین در تارخ  1/8/8368در محرا رقابیه به شهادت رسید و به سوی عر

از

الهی پر کشید.

وصی نامه:
ای برادران و خوايران ما مسلمان يستیم و در دخهن اسهشم يهر کهدام مسهوولی يهاخی بهر دو

دارخهم.مها ن ه هان دخهن اسهشم يسهتیم کهه بها خهاری اهلل و بها اسهلحه

اهلل اک ر زنجیريای راغوت را خکهی بعهد از دخ هری از يهم گسهیخته و بهه سهوی فضهای گسهترده آزادی پهیش مهی روخهم.از فامیه يهاخم خواسهتارم از صهمیم قله مهرا
ب خشید و دن اله خط اهلل را تا پیروزی نهاخی ادامه ديید و دعا ک ید که ان شااهلل بتوانیم اسشم و قرآن را جهانی سازخم.
خاررات:
موجود نیس

IMG_16878681_883388.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید علی اندیش
تاریخ تولد168/61/5 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه6 :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام علی اندخش
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
(متن وصی نامه ب ده ناچیز ح تعالی ،اخ جان علی اندخش)
«مسوله اصلی ج

اس ».

اک ون که کربشی حسی ی در اخهران تکهرار شهده و يهر روزه يهزاران نفهر مسهلمان از سهر تها سهر اخهران بهه سهوی ج ههه يهای حه مهی شهتاب د و يهر روزه اللهه يهاخی
روخیده می شود .اخن ب ده حقیهر در اخ جها احسها

مسهوولی کهرده و جوانمردانهه بهه سهوی کهربشی حسهی ی(ع) مهی روم ،تها دخهن خهودم را اداء که م .و يهم اک هون بهه

سوی ج هه يا می شتابم ،تا قدرت اسهشم را بهه شهر و غهر و تمهام اخهادی آنهها و ضهد انقشبههای داخه نشهان ديهم .ال تهه اگهر مهن اخهن سهعادت (شههادت) نصهی م
شد ،از شهادت من تعرخ نک ید ،فقط برای ارشاد مردم از شهادت من ت لیغ ک ید.
از پدر و مادر و برادرانم می خوايم که اگر اخن سهعادت نصهی م شهد ،گرخهه و زاری نکهرده و يمهواره امهام امه را دعها کهرده و يرگونهه توروهه م افقهان را سهرکو ک هد
و ج هه يا را فرامو
ب ا به سفار

نک د.

شهید خلی اخوان که فرمودند :قهرآن و نههج ال شغهه را بخوانیهد و فرامهو

نک یهد .امیهدوارم ،کهه فرامهو

ک م .از برادران حز اللهی تم ا دارم که يرگونه توروه يای م افقان و ضد اسشم و مسلمین را خ ثی نماخ د.

نکهرده و مهن يهم اخهن سهفار

را تکهرار مهی

از تمام کسانی که مرا می ش اس د ،اگر عم خشفی از من دخده اند ،مرا حش نماخ د.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
والسشم
علی اندخش8361/86/86 -

خاررات:
***
scan.jpg, 681.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید رمضان نیکبخت
تاریخ تولد165/1/1 :
تاریخ شهادت1633/8/1 :

نام مدرسه8 :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
***
scan6661.jpg, 887.jpg
scan.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید خلیل اخوان
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/3/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام خلی اخوان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم به خ انه مرج و ري ر انقش حضرت امام خمی ی.
وصی نامه ب ده حقیر خدا ،خلی اخوان؛
«...رَبَّ َا أَفْرِغْ عَلَیْ َا صَ ْرًا وَثَ ِّ ْ أَقْدَامَ َا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِخنَ»
پ

از شهادت به خ ان ی خدا و رسال پیام ر اکهرم حضهرت محمهد( ) و والخه دوازده امهام معصهوم و ناخه بهر حه امهام زمهان (عهج) خمی هی ک یهر ،مقلهد آن امهام

عزخز خاضعانه چ د سفار

را به خانواده و مل قهرمان و شهید پرور می نماخم:

 -8از پدر و مادر عزخزم می خوايم که در پیروی از امهام عزخزمهان کوتهايی نک هد و در سهر نمهاز يها داخمها آن عزخهز را دعها ک هد ،زخهرا او بهود کهه مها را از گمرايهی يها
نجات داد و به اسشم عزخز آش ا ساخ .
 -1پیام دوم من به برادران و خوايران عزخز مهی باشهد؛ کهه در خهط امهام حرکه ک هد و در مقابه يهر کسهی کهه ضهد والخه فقیهه اسه  ،اخسهتادگی نماخ هد و ت هها از
خدا بترس د و سرآمد تمام کارياخشان خدا باشد.

-3پیام سوم من به يمشهرخان عزخهز دارابهی اسه  :و اخهن کهه عهده ای يسهت د کهه مهی خواي هد بها ررفهداری از روحانیه  ،خهط امهام عزخهز را لکهه دار ک هد و مواظه
وهلل در پیشههه اه خهههدا مسهههوولید .چهههون عهههده ای دارنهههد

باشهههید و ن بارخهههد،

جوانان حز اللهی مسهوو را از صهح ه بیهرون مهی ک هد .اخ هها يمهان کسهانی يسهت د کهه بهرادران عزخزمهان را زنهدانی کردنهد ،ولهی دخهدخم کهه چ ونهه اخهن عزخهزان
بدنشان سوخته و شهید خا پاياخشان قط شده و خا برادرانی که می خواست د بها وسهیله نقلیهه کهه خهود کراخهه کهرده بودنهد ،بهه ج ههه حه علیهه باره برونهد و آنهها را بها
س

و فحش بیرون کردند و دخدخم که يمهه آنهها کشهته و زخمهی شهدند .بدانیهد کهه اگهر امهام و روحانیه عزخزمهان ...و دخ هران لکهه دار شهدند ،مثه اخهن اسه کهه

روحانی لکه دار شده اس  .وهلل مسوولید که جلو آنها اخستادگی ک ید و ن بارخد که مملک را به فساد بکش د.
 -3پیام آخرم به برادران و خوايران دانش آموزم اس  ،که قرآن و نهج ال شغه را بخوانید و انشاءاهلل ،به آن عم ک ید و امام عزخزمان را خاری نماخید ،انشاءاهلل.
خاری کردن مرج عزخزمان خاری کهردن خداسه  ،خداونهد يهم شهما را خهاری مهی نماخهد و در پاخهان از بهرادران حهز اهلل مهی خهوايم کهه مواظه باشه د .يهی خه
کسانی که به برادران حز اللهی تهم زده اند ،در زخر ج ازه ام نیاخ د و در ضمن چ د دعا اس که به حا امام و مرجعمان و رزم دگان می نماخم:
 -8خداخا؛ مرج و ري ر انقش را در پ اه خودت ن هدار.
 -1خداخا؛ از لحظه لحظه عمر ما بکاه و به عمر امام بیفزا .
 -3خداخا؛ رزم دگان اسشم را در ير ج هه ای يست د پیروز و موف ب ردان.
 -3خداخا؛ رو عمر به روحانی م ارز ع اخ فرما ،تا بتوان د مردم را راي ماخی ک د.
وخ

شعار يم يس که با يم ب وخیم:

«يم ري ری ،يم مرجعی خمی ی»
خدا ن هدار
خلی اخوان8368/1/88 -

خاررات:
**
661.jpg
وصیت امه شهید واالمقام خلی اخوان.doc
**

از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حمید امام جماعت
تاریخ تولد1681/3/14 :
تاریخ شهادت1633/11/13 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
**
خاررات:
***
661.jpg
scan6668.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب خواهر
نام شهرستان :داراب

شهید اکرم امین پور
تاریخ تولد1651/3/6 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام اکرم امین پور
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
اخ جان برادر کوچ

شما ،اکرم امهین پهور بهه خهارر اراعه فرمهان ري هر و مهرجعم حضهرت امهام خمی هی و حفهظ اسهشم ،تصهمیم گهرفتم بهه ج ههه ن هرد حه علیهه

بار بروم و با کفهار بعثهی ،مان هد بهرادران رزم هده دخ هر بجه م و در اخهن راه يهی يراسهی بهه د راه نهداده و نخهوايم داد .زخهرا آخهه بهاال شهام مهی شهود کهه«:فِهی
سَ ِی ِ اللّهِ» اس .
و کسانی کهه در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده نیسهت د ،بلکهه زنهده و نهزد پروردگارشهان روزی مهی خورنهد .کسهی کهه در اخهن راه پهای مهی نههد ،از سهعادتم د تهرخن
مؤم ان اس  .زخرا کشته و شهید شدن در اخن راه باعث می شهود کهه انسهان بهه سهوی پروردگهار خهود پهرواز ک هد و اخ جاسه کهه سهعادتم د مهی شهود و بهه آرزوی خهود
می رسد.
اکرم امین پور

خاررات:
***
663.jpg
وصی نامه اکرم امین پور.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین آشنا
تاریخ تولد1681/8/6 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین آش ا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«يد ادامه راه حسین(ع)»
باری فرزندان اسهشم ،مهی روم کهه بها اراده ای آي هین و قل هی سرشهار از اخمهان بهه خهدا راه اخهن عزخهزان ،اخهن پها باخت هان ،اخهن جان هازان ،اخهن شههیدان راه خهدا و
رسولش را دن ا ک م.
می روم که انتقام خون عزخزان امام و مقصدی چون کهربش دارم .بهه ج ههه حه علیهه باره مهی روم کهه شهر اخهن دخهو صهفتان و اخهن خزخهدخان زمهان بهرای يمیشهه از
سر مسلمانان اخران و جهان قط ک م.
می روم که با دادن خون خود رايی برای انقش مهدی(عج ) باز ک م.
پیام من به برادران و خوايران مسهلمان اخهن اسه ؛ کهه ري هری اخهن انقهش  ،اخهن موسهی زمهان و امیهد مستضهعفان ،خمی هی ک یهر را بهه رهور قهار بابخرنهد و بهه آن
عم ک د .به امید روزی که قد

عزخز را آزاد نموده و در آنجا به ري ری امام خمی ی نماز باا ک یم.
والسشم -حسین آش ا

خاررات:
***
668.jpg
وصی نامه.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حمیدزضا پروین
تاریخ تولد1684/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
**
خاررات:
***
scan.jpg, 617.jpg
scan6668.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید غالم عباس تقی پور
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1631/7/1 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع ا

تقی پور
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مادر عزخزم ،سشم
امیدوارم ،سشم گرم مرا که از ج هه يهای حه علیهه باره و از میهان پیهروان مههدی(عهج) و از میهان انصهاراهلل و از کهربشی اخهران بهه گهو

تهو مهی رسهد ،باهبخری و

مورد مرحم شما قرار گیرد.
مادرم؛ از آن روزی که از دارا حرک کرده ام ،تا امروز دعا می ک م که خدا به تو ص ر ع اخ فرماخد.
مادرم؛ اک ون که دشم ان داخلی و خارجی با صدام ملعهون بهه سهرکردگی آمرخکها بهه مهیهن اسهشمی مها حملهه کهرده انهد ،وظیفهه جوانهانی مثه مهن اسه تها جلهو اخهن
تجاوزگران را ب یرم.
مادر عزخزم؛ من زحم يای تو را يرگز فرامو
کردی ،فرامو

نخهوايم کهرد ،سهختی يهاخی کهه شه ها بهر بهالین بسهتر مهن کشهیدی و آسهاخش خهودت را بهه خهارر راحتهی مهن فهدا

نخوايم کرد .من می دانم کهه تهو زجهر کشهیدی و حهاال موقه آن اسه کهه از درخته ثمهر ب یهری .ولهی مهادر! چهون اسهشم و قهرآن در خطهر اسه ،

من بر خودم واج دانستم که به ج هه بروم.

خو مادرجان؛ اگر در ج هه شهید شدم ،تو را به خدا به خارر من گرخه نکن .اگر گرخه کردی به خارر حسین مظلوم(ع) گرخه کن.
مادرم؛ چ د وصیتی که به شما دارم ،امیدوارم که بعد از شهادتم به انجام برسانید:
اولین وصیتم اخن اس که اگر شهید شدم ،ص ر و تحم را پیشه ک ی؛«إِنَّ اللّهَ مَ َ الصَّابِرِخنَ»
مان د مادر بقیه شهدا با  ،زخ

وار با  ،و وصیتم را زخ

وار بر دو

دومین وصیتم به خوايران مهربانم اسه  .خهوايرانم؛ شهما باخهد گهو
دعا برای سشمتی امام ک ید ،امام را فرامو

بکش و به نس جوانان برسان.
بهه فرمهان مهادرم باشهید ،راه اسهشم بروخهد و راه زخ ه ( ) را سرمشه زنهدگی خهود قهرار ديیهد.

نک ید و بعد از شهادتم تمام چشهم و امیهد مهن بهه شهما اسه  .دلهم مهی خوايهد خهوايرانی ال هو باشهید .خهو در پاخهان مهرا

ب خشید و برای رزم دگان اسشم و امام عزخزمان دعا ک ید.
پروردگارا؛ اخن قل پر تا ده انقش را که در جماران می تاد از تمام بشيا محفوظ بدار.
خداخا؛ به تمام خانواده شهدا اجر و ص ر جزخ ع اخ فرما.
خار ! رزم دگان اسشم را به پیروزی ير چه سرخعتر بر نیرو يای کافر صدام ناخ ب ردان.
(ص  ،مورخه  ،8368/8/1پش ضد يواخی سااه پاسداران)
والسشم علی ع اد اهلل الصالحین
خداحافظ -ع ا

خاررات:
***
636.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ع ا
***

تقی پور.doc

تقی پور

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عباس چراغدار
تاریخ تولد1685/5/8 :
تاریخ شهادت1636/11/18 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع ا

چراغدار

بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم به روان پا شهدای اسشم ،از آغاز تاک ون.
باخد گف که اصش چرا ج

مهی شهود ،باخهد عله ج ه

را دانسه و دن ها آن را گرفه و بهرای پهی بهردن بهه اخهن موضهوع مهن بهه ج ههای دوره ای پیهام رعظیم

الشان( ) و امام حسین(ع) اشاره ای می ک م.
مثش؛ چرا امام حسین(ع) با خزخد به ج

پرداخه  .اگهر بخهوايیم فلسهفه ج ه

نشدن ح مردم و بهرای اخهن کهه دخهن خهدا خدشهه دار نشهود ،بهه ج ه

امهام حسهین(ع) را بررسهی ک هیم ،مهی تهوانیم ب هوخیم کهه امهام حسهین(ع) بهرای پاخمها
بها خزخهدخان پرداخه و تها آخهرخن قطهره خهون بها کهافران بهه ج ه

ج های پیام ر عظیم الشهان ،حضهرت محمهد( ) کهه در آن زمهان حاکمهان بزرگهی ،يمچهون ابوسهفیان يها بهرای اخهن کهه خهو
نمی گباشت د دخن خدا بر مردم احیاء شهود .و پیهام ر اکهرم( ) چهون رسهالتی بهزر در بهر داشه  ،بها ابوسهفیان يها بهه ج ه

و سهتیز پرداخه  .و خها

باشه د و بهر مهردم حکومه ک هد،

پرداخه و تها پیهروز نشهد و دخهن خهدا را

احیاء نکرد ،دس از م ارزه بر نداش .
و حا زمان خود را می بی هیم ،در اخهن ي هام کهه مها در کهش
مشغو ج

با صدامیان غاص يست د .ما در اخن مکان مقد

در

نشسهته اخهم ،بهرادران مها در ج ههه يهای ج هو و غهر کشهور و کشهوريای فلسهطین اشهغالی،

رسالتی بزر بر دو

دارخم.

تا پیروزی؟ برای اخن که اگهر سهاز

ک هیم خهون يهزاران شههید را پاخمها کهرده اخهم .اگهر سهاز

برادران عزخز! چرا می گوخیم :ج

ج

به ما حمله ور می شوند .اگر ساز

ک یم دخ ر بهشتی يا از مها راضهی نخواي هد بهود .مها باخهد بهه ج ه

دارند ،ما باخد راه شهدا را ادامه ديیم.

والسشم -ع ا

خاررات:
***
631.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ع ا
***

چراغدار.doc

چراغدار

ک هیم کشهور يهای غاصه

ادامهه ديهیم ،چهون امامهان گفتهه انهد ،چهون شههدا بهر مها حه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین حق وردی
تاریخ تولد1684/1/11 :
تاریخ شهادت1635/1/17 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین ح وردی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نا دارخد ،بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند».
نام :حسین ،نام خانوادگی :ح وردی ،نام پدر:علی ،تارخ تولد ،8331 :ساکن :روستای بادامه کهتکان.
با سشم فراوان بر امام زمان مهدی موعود(عهج) و ناخه بهر حقهش امهام امه  ،خمی هی ک یهر و اخهن ابهرايیم زمهان ،به شهکن تهارخ و سهشم فهراوان بهر شههدای صهدر
اسشم و يمچ ین شههدای صهحرای کهربش و سهشم بهر سهاالر شههیدان حسهین(ع) و اخهن شههدای گل هون کفهن کهربشی اخهران و درود و سهاا
مردان میدانهای ن رد که با رزم بهی امانتهان عرصهه را بهر دشهمن زبهون ت ه

خداونهد بهر شهما دلیهر

کهرده و آزادی راه کهربشی حسهین(ع) را بهرای اخهن مله دلیهر و فهداکار اخهران بهه ارمغهان

خوايید آورد ،خداوند خاورتان باد.
در اخ جا وصی نامه ام را بر حس آرمانم ،اسشم ،شروع می ک م:
ب ده حقیر خداوند بزر در سا  8331چشم به جههان گشهوده ام و بعهد از رهی دوران کهودکیم ،آن هاه کهه مهی توانسهتم خهو و بهد را از يهم تشهخیص ديهم ،احسها
می کردم وارد مرحله جدخهد از زنهدگی شهده ام .بهار مسهوولی در ق ها «اهلل» يهر روز بهراخم از روز ق ه بیشهتر سه ی ی مهی کهرد .دوران کهودکیم گبشه و وارد مرحلهه

نوجوانی شدم .در حدود 86الی  81سال ی بودم که نهدای«يه مهن ناصهر خ صهرنی» امهام حسهین(ع) را از ج ههه يهای اخهران مهی شه یدم .ولهی چهه بسها ،کهه آن قهدرت
کافی و توان رزمی ،در راه رسیدن به اخن آرزو در خودم نمی خافتم .يمیشه احسا

مسوولی می کردم و می گفتم:

خداخا! آخا روزی فهرا خوايهد رسهید کهه بتهوانم بهه اخهن نهدای يمیشه ی ،کهه حهامی محرومهان و برقهرار ک هده عهدال اسهشمی در سراسهر جههان اسه  ،ل یه

گهوخم و

ريساار میدانهای ن رد شوم .تا مهن يهم رزم هده ای از ت هار حسهی یان باشهم .ولهی ،مهن کجها و عاشهقان کهربش کجها! امها روزانهه فکهرم بهر اخهن موضهوع نهفتهه بهود کهه
چ ونه و با چه اعمالی خودم را به ج هه برسانم.
چون من يم خکی از ب ده يای حقیر خدا يستم و در راه امر واج جهاد ،باخد بی تفاوت ن اشم .با
الهام از اخن فرمان قرآن که مسلمانان باخد بها دشهم ان خهدا م هارزه ک هد و حهدخث م قهو از حضهرت علهی(ع) کهه فرمهود«:ان الجههاد بها مهن ابهوا الج هه فتحهه اهلل
الخاصه و اولیاعه» که« :جهاد دری از دريهای بهشه اسه  ،کهه خداونهد آن را بهر روی دوسهتان و افهراد خها

گشهوده اسه  ».جههاد بهراخم دارای مفههوم واقعهی مهی

شود.
خداوند متعا  ،برای رسیدن به آخرتی جاوخهد رايههای فراوانهی قهرار داده اسه  ،کهه بهتهرخن اخهن رايهها جههاد در راه اوسه  .ب هده ای کهه د از عهالم مهادی مهی ک هد و
خا بهتر ب وخم ،دنیای مادی را رش می ديد و بعهد از رشهادتهای فهراوان بهه درجهه رفیه شههادت ناخه مهی شهود ،در نهزد پروردگهار اجهر عظیمهی دارد .و يمهان رهوری
چ ونههه زخسههتن و چ ونههه مههردن را بههه شههاگردانش آموختههه اس ه  ،کههه اخ هن

کههه ل اسشههان ،کف شههان اس ه و معلمشههان ،حس هین(ع) اس ه کههه بهها خههون سههرخش در

شاگردان درخ اسشم که بعد از حسهین(ع) ،کسهی آن را آبیهاری نکهرده بهود ،آبیهاری کهرده و راه حسهین(ع) را پهر ريهرو کهرده انهد و پیهرو نهدای حسهین(ع) کهه فرمهود:
«اگر دخن ندارخد ،الاقه آزاد مهرد باشهید ».بهرای جهانیهان بهه روی صهح ه مهی آورد و زنه
ن بارخد که دشمن کافر با زخر پا گباشتن اسهشممان ،درخه جوانهه زده انقهش را خشه

خطهرات را بهه گوششهان آشه اخی مهی دي هد و مهی گوخ هد :آزادمهرد باشهید،

گردانهد و در پهی پاخمها کهردن خهون عزخزانتهان باشهد .زخهرا درخه انقهش و

اسشم از خون سرخ شههدا رشهد کهرده و باخهد از آن کهامش محافظه کهرد .و اگهر يهم متحمه زحمتهی شهوخد ،کشه بزرگهی را پهرور

داده اخهد کهه در سهرای آخهرت

برداش آن براختان میسر خوايد بود .يمان رهور کهه حضهرت محمهد( ) فرمهود« :الهدنیا مزرعهه االخهره» ،کهه دنیها سهرای کشه و آخهرت سهرای برداشه اسه  .کهه
ير کسی کار نیکی ک د ،در آخرت به يمان مقدار از الطا رحم خداوندی برخوردار اس .
سرانجام با الهام از افکارم ،که در رايی ب

روشن بر قل م جاری مهی شهد و تهوانم مهرا بهه خهاری رزم هدگان فهرا مهی خوانهد ،تصهمیم گهرفتم د از عشخه دنیهوی برخهده

و به خی ريسااران کربشی اخران و آرزوم دان مرقهد پها حسهین(ع) بایونهدم .امها در اخهن ي هام شهیطان درونهی ،مهرا مرته وسوسهه مهی کهرد و آن چیزيهاخی کهه در
دنیا برای جل توجه می کرد ،مرور می شهد ،کهه شهاخد باعهث عهدم رفته م بهه ج ههه شهود .درسه بخهارر مهی آوردم :زحمهات شه انه روزی پهدرم را کهه بها صهد رنهج و
درد ،در راه بزر کردن من می کوشید و مرا بهزر کهرد و آرزو داشه کهه در زنهدگی بهراخش خهاوری باشهم و زحمتههای مهادرم را بهه خهاد مهی آوردم ،کهه امیهد پیهرخش
به من پاخ د بود و امید داش در پیری عصای دسهتش باشهم و بهه خهاد مهی آوردم ،سهخ ان بهرادرم کهه مهی گفه  :باخهد مثه دو سهتون در ک هار يمهدخ ر زنهدگی ک هیم.
ولی مسوله چیز دخ ری بود و زمان ،زمان دخ ر!!
عش به«اهلل» مرا از يمه چیز جدا کرده بود ،دنیا براخم قفسی ت
نداخش ل ی

بیش ن هود و مهی دخهدم کهه اسهشم احتیها بهه خهاری دارد و نهدای امهام يهم بل هد اسه  ،کهه باخهد بهه

گف  .زخرا د بستن به دنیای فانی ،کاری مواف با اخده اسشمی نمی باشد.

مها امهانتی بهیش نیسههتیم ،کهه در نهزد خههانواده تها يمیشهه بهاقی بمههانم .باخهد د از اخهن عشخه برخهد و بها اخهن تفکههرات بهر نفسهم چیهره شهدم .و سهرانجام در مورخههه
 ،61/1/81به رايیان کربشی حسهین(ع) رسهیدم و اخهن زمهانی بهود کهه بهه آرزوی حقیقهی خهود رسهیده بهودم و در وجهودم احسها
مهدی(عج) می باشم و يمیشه دلخو

مهی کهردم کهه سهربازی از سهربازان

به اخن بودم که چ ین سعادتی نصی م گشته اس و به يدفم رسیده ام.

بارالها! تو گوايی ،ي امی که ندای امامم را در ج هه يهای اخهران شه یدم ،چقهدر عشقهه بهه ل یه
استک ار در صدد اس که اسشم نابود ک د و راه چاره برای حفظ اسهشم ،ل یه

گفته ش داشهتم .زخهرا اسهشم را در خطهر مهی دخهدم و مهی دخهدم کهه

بهه نهدای يمهین امهام اسه  ،کهه باخهد مردانهی بها اراده پهوالدخن باشه د ،تها بتوان هد جلهوی

اخن کافران را ب یرند .و من يم خودم را خکی از اخن مردان می دانم و يدفم حفظ و حراس از انقشبم اس و يی يد دخ ری ندارم.
خداوندا! از تو می خوايم ،آرزوياخم را برآورده ک ی و مهرا بهه آنچهه اسهتحقا دارم ،برسهانی .از تهو مهی خهوايم کهه مهرا از سهربازان حقیقهی حضهرت مههدی موعهود(عهج)
قرار ديی ،تا در آخرت ب ده ای روسیاه ن اشم.
خداوندا! يمیشه اخن جمله که بر پش بسیجیان نوشته اس «،خا شهادت ،خا زخارت» برای من جل توجه می ک د.
بارالها! اگر لیاق ير کهدام از اخ هها را در مهن مهی بی هی ،نصهی م گهردان .اگهر سهعادت شههادت در مهن مهی بی هی ،شههادت را نصهی م کهن .زخهرا شههادت بهتهرخن ارثهی
اس که از اولیاء به ما رسیده اس و عشقه ای ب

بزر به اخهن فهوز عظهیم دارم .زخهرا مهی دانهم کهه اگهر چ هین سهعادتی نصهی م شهود ،زنهدگی را شهروع کهرده ام کهه

يرگز پاخانی ندارد .زخرا خداوند قرآن کرخم بیهان فرمهوده اسه  « :آنهان کهه در راه خهدا کشهته مهی شهوند را مهرده نا دارخهد ،بلکهه زنهده انهد و در نهزد پروردگارشهان روزی
می خورند ».و اگر با عق و اخمانی راس به اخن آخه از قرآن توجه شود ،يی گاه انسانی راضی به مر در رختخوا نمی باشد.
خداوندا!؛ بزرگترخن نقم براخم ،مر در رختخوا اس  ،آن را از من دور گردان .ولی اخن مسوله
براخم مطرح می شود ،که شهادت نعم کوچکی نیس که نصی ير کسهی شهود .باخهد جانفشهانی کهرد .باخهد آنقهدر عشه بهه مع هود داشه کهه او يهم عاشهق شهود ،و
تو را درخابد .يمان رور که در حدخث قدسی بیان نموده اس که «:مهن عشهق ی عشهقته ،يهر که
ک

عاشهقم شهود ،عاشهقش مهی شهوم .و مهن عشهقته قتلهه ،و عاشه يهر

شوم او را می کشم ،تا با کشته شدنش زنده ای جاوخهد باشهد ».و اگهر لیاقه چ هین سهعادتی را در مهن نمهی بی هی ،بهه مهن مقاومه و پهاخمردی عطها فرمها ،کهه در

رکا حسین زمان ،خمی ی ک یر ستیزم ،تا به دومین آرزوخم که زخارت آقا ابا ع داهلل(ع) می باشد ،برسم.
ولی ممکن اس  ،با تفض خداوند متعا به يمان آرزوی او دس خافته و مر سرخ مرا در آغو

ب یرم.

پدرم؛ مهر سهرخم ن اخهد تهو را متهنثر و پشهت را خمیهده گردانهد .در مهرگم زخهاد شهیون و نالهه نک یهد و اگهر زخهاد ناراحه شهدخد ،امهام را دعها ک یهد و يمیشهه صهح ه
عاشورا در نظر خود مجسم گردانید .اگر نتوانستم براخه فرزنهدی خهو باشهم و نتوانسهتم در ق ها زحمتههای بهی درخهغ و زخهادت ،کهوچکترخن پاسه نیکهی بهه تهو بهديم
مرا حش کن و مرا ب خش.
اما مادرجان؛ می دانم که مر فرزندت براخ خیلی ن ران ک هده اسه  .ولهی مهر سهرخ ،باعهث سهعادت اسه  .مهی دانهم کهه امیهد داشهتی حجلهه عروسهی فرزنهدت را
با دس خودت ب دی و روی فرزندت را بوسه زنی .ولی مهن يهم امیهد داشهتم ،عشه بهه «اهلل» و زخهارت حسهین(ع) مهرا از اخهن آرزوياخه  ،بی انهه کهرده اسه و يرگهز
نمی توانم مواف با خواس تو عم ک م .زخرا در اخهران ،در وره م! مهادرانی وجهود دارنهد کهه بها يدخهه کهردن چههار ج هر گوشهه خهود ،چقهدر خهدم بزرگهی بهه اسهشم
کرده و می گوخ د :خداوندا! امانتی کهه در نزدمهان بهود ،بهه خهودت واگهبار کهرده اخهم .از تهو مهی خهوايم کهه بها سهعادتی نصهی م شهده ،از يمهان مهادران باشهی ،ب وخیهد:
خداوندا؛ امانتی که در نزدم بود ،بهه دسه خهودت سهاردم .و زخهاد گرخهه و شهیون نک هی و اگهر خواسهتی اشهکی يهم برخهزی ،بهه خهاد غرخ هی ابها ع هداهلل (ع) برخهز و مهرا
حش کن و ب خش.
و اما برادرم؛ می دانم خ انه برادرت بودم و دوس داشتی کهه يمیشهه در ک هارت باشهم ،ولهی مسهوله ی کفهر و اسهشم در میهان بهود ،باخهد بهی تفهاوت نمهی مانهدم .و اگهر
می خو استم بی تفاوت باشم و از رفهتن بهه ج ههه خهودداری که م ،زنهدگی کهردن يهم بهراخم يهی لهبتی نداشه  .اگهر شههادت مهرا در آغهو

گرفه  ،ن اخهد ناراحه و

متاثر باشی و باخد رايم را ادامه ديی و يهی لحظهه از خهاد خهدا غافه ن اشهی و امهام را ت هها ن هباری و او را يمیشهه دعها ک هی .باخهد در خهانواده جهای مهرا پهر ک هی ،تها
يی ک

احسا

نک د که در ک ارتان نیستم.

اما خوايران؛ می دانم که چقدر دوس داشهتید کهه يمیشهه در ک ارتهان باشهم ،ولهی چ هین چیهزی بهراخم میسهر ن هود .سهرانجام از شهما جهدا شهدم و بهه مع هودم رسهیدم،
ن اخد ن ران و مضطر شوخد .باخد زخ

وار ص ر ک ید و يمیشهه بهه خهاد اسهیری زخ ه ( ) در شهام و رنهج و مشهق خهانواده بهرادر باشهید .باخهد بیهاد آورخهد ،مهر سهرخ

حسین(ع) و ت هاخی زخ ( ) را که حتی خ

نفر يهم ن هود کهه بهه او تسهلیتی گوخهد .زخهاد گرخهه و زاری نک یهد و اگهر اشهکی مهی رخزخهد بهه خهاد مصهی تهای زخ ه ( )

و حسین(ع) برخزخد.
اما برادران دخ ی و يم ور م؛ به خدا قسهم موقعیه خیلهی حسها

اسه  ،کمهی فکهر ک یهد و اگهر د بهه دنیهای فهانی بسهته اخهد ،ب ی یهد ارز

دارد ،خا نه! کسی که نمی داند تا کی باخد زندگی ک د و کهی بمیهرد .چ ونهه باخهد د بهه زنهدگی خهو

ک هد کهه يمهه ابعهاد

د بسهتن بهه آن وجهود

مهادی باشهد .باخهد زنهدگی را صهرفا بهرای

رسیدن به آخرتی نیکو ب براند .زخرا اخن دنیا برای آزماخش اس  ،که ق ولش مساوی اس با بهش جاوخدان.
به خدا قسم؛ موقعی بسیار حسا

اس  ،باخد از موقعیه اسهتفاده کهرد .و توجهه ک یهد بهه اخهن کهه يهم اک هون در ک هار حسهین(ع) يسهتید و روز عاشهورا و زمهین کهربش

را برای خودتان مجسم ک ید .زخرا اخن ج

با استک ار بهرای آزادی اسهشم اسه  ،ج ه

کربش» ،ير روز عاشورا و ير زمی ی کربشس  .يهم اک هون اسهشم نیهاز بهه کمه
شهدا احسا

بهین حه و باره مهی باشهد و مهی دانیهد کهه« :که خهوم عاشهورا و که ار

دارد ،ن اخهد بهی تفهاوت بهود .مسهوو يسهتید در نهزد خهدا ،باخهد در برابهر خهانواده يهای

يمدردی ک ید ،باخد از خون شههدا دفهاع ک یهد .باخهد امهام را ريها نک یهد ،زخهرا اخهن امهام يهم فرزنهد پها و دلسهوز يمهان حسهین(ع) اسه  .باخهد کمکهش

کرد ،خط او خط حسین(ع) و کشمهش کهشم قهرآن اسه  .سهرپیچی از دسهتورات او سهرپیچی از دسهتورات قهرآن کهه کهشم خداسه  ،مهی باشهد .زخهرا بهرای اسهتحقا و
زنده بودن يمین کشم خداس  ،که می ج د .پ

خاری امام و وارد ج

شدن با کفار جهاد اصغر خوايد بود.

و اما خهوايران يهم وره م؛ شهما يهم بها کمکههای خهود در پشه ج ههه ،امهام را ت هها ن بارخهد و رزم هدگان را خهاری ک یهد و بهرای سهشمتی امهام و ...يمچ هین دخ هر
خدمت زاران به اسشم و کشور دعای خیر ک ید و حجابتان را رعاخ ک ید که حفظ حجا شما کوب ده تر از شهادت! برادران اس .

در پاخان ،اگر شهادت در خط مقدم نصی م گش  ،مرا بها يمهان ل اسههای خهونین و بهدون غسه و کفهن دفهن ک یهد .زخهرا ،اوال :دسهتور اسهشم اسه و ثانیها :مهی خهوايم
با يمین وض مح وبم را مشقات ک م.
و ير ک

ير حقی بر گردن من دارد ،برای رضای خدا مرا حش ک د .و باز متبکر می شوم ،امام را ت ها ن بارخد و از خون شهدا پاسداری ک ید.
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
ب ده حقیر حقتعالی ،حسین ح وردی
پادگان امام خمی ی ،لشکر المهدی8361/1/11 -

خاررات:
***
631.jpg
وصیت امه شهید واالمقام حسین ح وردی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید خلیل خلیلی
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
631.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد درکام
تاریخ تولد1681/4/7 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
***
خاررات:
***
636.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید رسول رضویان
تاریخ تولد1688/5/15 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
***
خاررات:
***
616.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدالعزیز شاطری
تاریخ تولد1687/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع دالعزخز شارری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِنَنَّ لَهُمُ الجَ َّ َ خُقَاتِلونَ فِی سَ ِی ِ اللّهِ فَیَقْتلونَ وَخُقْتَلونَ »
«خدا جان و ما اي اخمان را به بهای بهش خرخداری کرده ،آنهاخی که در راه خدا کارزار می ک د ،پ
«شهدای اخن انقش بزر  ،چون شهدای صدر اسشم در پیش اه مقد

کش ده و کشته می شود».

ربوبی ارزشم د و مورد ع اخ ح تعالی و اولیاء اسشم يست د و خواي د بود».

حا که من با می خود و با رضای خدا به ج هه يای حه علیهه باره مهی روم ،امیهدوارم کهه بتهوانم آن آرزوخهی کهه در دلهم يسه  ،را اداء که م و اگهر سهعادت داشهتم
شهید بشوم.
خداخا؛ من خیلی به درگاي نالیده ام ،تها مهرا بهه آرزوی نههاخی خهود خع هی شههادت برسهانی .امها تها ک هون يهر چهه در زده ام ،جهوابی نشه یده ام و امیهدوارم کهه در اخهن
حمله جوا بش وم.
اولین وصیتم به مادرم اس ؛ که در ن ودن من گرخه نک د ،چون ير قطره اشکی که می رخزد به مان د تیری اس که بر قل م وارد می شود.
مادرجان؛ سرت را بل د کن و بها صهدای بل هد ب هو؛ مها پیهروزخم و مها بهه مهادرانی يمچهون شهما وعهده خهوايیم داد کهه شهماخید در بهشه موعهود ،چهون يدخهه کردخهد
فرزندتان را در راه خدا ،پ

گرخه نکن چون امام يم در سو فرزند

گرخه نکرد.

دومین وصی من به دوستان و آش اخان اس ؛ از آنها تم ا دارم که پشه ج ههه يها را تقوخه ک هد ،خیلهی محکهم و اسهتوار بهر سهر حهر خهود باخسهت د و از يهی که
تر

و وايمه ای نداشته باش د ،چون انسان باخد فقهط از خهدا بترسهد ،نهه از دشهمن .و امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید و بها دشهم ان اسهشم و قهرآن و امهام يمیشهه در ج ه

باشید و آنها را نابود ک ید.
و باز می گوخم دوستان محترم؛ اگر که شما نمی توانید در ج ههه يها حضهور پیهدا ک یهد ،در پشه ج ههه يمهان سه ر مدرسهه را حفهظ ک یهد و نمهاز جماعه را بهه پهای
دارخد ،دعايا را فرامو

نک ید ،مخصوصا دعای توس  .و از شما دوستان می خهوايم کهه اگهر مهن شههید شهدم يهر يفتهه خه

بهار در خانهه مهان گهرد يهم آخیهد و دعهای

توس برگزار ک ید و به خانواده ام روحیه بديید.
ولی در اخ جا من کوچکتر از آن يستم که بخوايم بهرای ملهتم پیهام بهديم ،ولهی آنچهه کهه مهن مهی دانهم ،مهی گهوخم و آن اخهن اسه کهه ج ههه يها را تقوخه ک یهد و
تقوا را ...نص العین خود قرار ديید و مردم را به سوی خدا دعوت ک ید و ای مردم بدانید اخن رايی که من انتخا کرده ام به دو دلی بوده اس :
 -8بخارر رضای خدا ،به خارر اسشم و بخارر ل ی
 -1بخارر اخن که به ري رم ل ی

گفتن به امام حسین(ع).

گفته و با نثار جان خود از تهو[خهدا] اسهتدعا مهی که م ،امهام عزخهز را سهشم ن ههداری و سهاخه پهر بهرکتش را از سهر مسهلمین و بهشد

اسشمی کوتاه ن ردانی و ري رخش را مقدمه ای برای ظهور امام زمان(عج) ب ردانی.
من آرزو دارم ،پاخان ج ی را که اسشم بر تمهام خزخهدخان پیهروز شهده اسه  ،مهی بهودم و ظههور امهام زمهان(عهج) را مهی دخهدم .لهیکن ،جهان نثارخمهان مقدمهه ای اسه
برای ظهور آن امام.
و باز به شما ام مسلمان دارا سفار

می ک م؛ که تها مهادامی کهه از والخه فقیهه و اسهشم و خهط امهام پیهروی شهود ،يرگهز شکسهتی وجهود نخوايهد داشه  .سهعی

ک ید آزاد فکر ک ید و دارای محتوای فکری باشید و شخصی کهاذ بهرای خهود نسهازخد ،کهه يهش خوايیهد شهد .بها يهوای نفه

م هارزه ک یهد ،کهه جههاد اک هر اسه .

از تهم و دروغ وخی ،دوری ک ید و در انجام فراخض و دستورات اسشم کوشا باشید.
و اما شما خوايران محتهرم؛ امیهدوارم کهه زخ ه وار در يمهه کارياختهان عمه ک یهد و رسهال اسهشم را بهه يمهه خهوايران خهاد بديیهد و مخصوصها حجها اسهشمی را
رعاخ ک ید ،چون امام در اخن مورد تاکید فراوانی کرده اس .
خداخا؛ تمام مسلمین و شیعیان جهان را موف و پیروز ب ردان.
بارالها؛ به امام عزخز و به ري ر ک یر و به معلم روحانی و مع وخم رو عمر ،رو عمری به په ای تمام درخايا و به درازای رو عمر خورشید ،ع اخ فرما.
خداوندا؛ به من يم لیاق شهادت در راي را عطا فرما ،تا با خون خوخش وضوی دخدار عاشقانه ات را بسازم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هداره برای حفظ اسشم ،از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا
مر بر آمرخکا و شوروی و م افقین و دخ ر ابرج اختکاران.
والسشم -ع دالعزخز شارری

خاررات:
***

678.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ع دالعزخز شارری.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین شمس
تاریخ تولد1687/6/17 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
****
خاررات:
***
667.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین شمسی
تاریخ تولد1687/6/17 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
**
667.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حمید شمسی
تاریخ تولد1657/1/1 :
تاریخ شهادت1676/6/13 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
666.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسن صحرایی
تاریخ تولد1651/3/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسن صحراخی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«يمانا خداوند جان و ما موم ین را به بهای بهشه از اخشهان خرخهداری نمهود .آنههاخی کهه در راه خهدا جههاد مهی ک هد ،مهی کشه د و کشهته مهی شهوند و اخهن سهعادت
پیروزی عظیم اس ».
ای گشههاخش بخههش دلهههای پههر غههم و انههدوه و ای پ ههاه بهی پ ايههان؛ بههار دخ ههر بههه درگايه روی آورده ام و حیهران و سههرگردان بههه در خانههه ات پ ههاه آورده ام ،نههاالن و
پشیمان آمده ام .زخرا در اراع تو که امهر کهردی کوتهايی نمهوده و آن را سهه شهمردم و بهه عصهیان پهرداختم و چ هان کهه باخهد و شهاخد بهه اراعه تهو قیهام نکهردم.
دخ ر اخن که نعمات زخادی در اختیار من قرار دادی و من در تشکر آنها کوتايی کردم و تو خوبیم را خواستی و من به خود ظلم کردم.
خداخا؛ چقدر رحیمی که مرا به خود نزدخ

کردی و توبه ام را پبخرفتی.

خداخا؛ من به ج هه آمدم ،زخرا ج هه نزدخ

تر از يمه به تو اس  .خداخا؛ سوگ د بهه نهام مقدسه کهه مهن خالصهانه بهه سهوی تهو آمهده ام و مهرا باهبخر .مهن ب هده ضهعی

و درمانده توام و يمان گونه که امر فرمودی برای بر آورده شدن حواخج و رف مشکشتم به درگاي دعا می ک م و در حضورت به خا ذل می افتم.
خداخا؛ می دانم که دوستم داری که به سوی ج هه مرا راي مهاخی کهردی .تهو زبهانم را بهه حمهد و ث های خهود و قله م را بهه درسهتی آشه ا سهاختی و مهرا در رايهی کهه در
پیش دارم ،ثاب قدم گردانیهدی .تهو را شهکر مهی گهوخم کهه مهرا توفیه نیکوکهاری بخشهیدی و در عمه صهال قهوت بخشهیدی و اگهر مهی خواسهتی ،اسهتحقا اخهن را
داشتم که عبابم ک ی و به کیفر گ ايان زشتم برسانی .اما! اخن که از تمامی تقصیرات و لغزشهاخم در گبشتی ،از رحم بی م تهای توس .

مل مسلمان اخران؛ دس به دعا برداشته و از خدا بخوايید کهه از عمهر مها کهم کهرده و بهه عمهر اخهن خورشهید تابهان ،پیهر جمهاران ري هر عزخزمهان بیفزاخهد و زخهان را از
دخن ما دف کرده و بهر دنیامهان مقهرر گردانهد.کهه زخهان دنیها از بهین رفت هی اسه و چ هدان ايمیتهی نهدارد ،امها زخهان آخهرت رهوالنی و بهاقی اسه  .کهاری کهه رضها و
خش ودی خدا را در پی دارد ،بر کهاری کهه موج هات قههر و خشهم خهدا را در پهی دارد ،مقهدم بشهمارخد و بهر خهش يهوای نفه

بکوشهید .يمیشهه بهه ررفهداری از حه

برخواسته و مخال با بار باشید ،کهه خداونهد مها را از پسه تهرخن مراته  ،بهه قهوت و قهدرت مهی رسهاند .و قهدرتی کهه بهه خهاری خهدا ،آن را در راه اراعه و ب هدگی
صر ک یم ،نه در راه عصیان و ظلم به خل خدا! تا در نتیجه به پادا

نیکهوی ابهدی ناخه شهوخم .از خهدا بخهوايیم کهه بها رحمهتش بها مها رفتهار ک هد ،نهه بها عهدلش و

بدانید که يی دری جز در خدا باز نیس .
ای م افقین کورد ؛ که قل موال علهی(ع) را بهه درد آوردخهد ،اک هون خهاران امهام را آزار مهی ديیهد .شهما از اخهن سهفره ،چیهزی جهز خفه و خهواری بهه يمهراه نخوايیهد
داش  .بدانید که د مادران شهید داده و خوايران برادر از دس داده ،يمیشه بر شما نفرخن خواي د کرد.
حسین ای ساالر شهیدان؛ خیلی دوس داشهتم بهه زخهارت ق هر شهش گوشهه ات ناخه شهوم و خها کهربش را مهريم درديهاخم که م .پروردگهار ،مهرا بهه سهوی خهود مهی
خواند و امیدوارم که سعادت زخارت در آن دنیا نصی من شود.
مهدی جان؛ چقدر دعا کردم و امیدوارم که در آخرخن لحظات عمرم ،روخ را ب ی م .آقاجان! میان ما و خدا ،شفی با .
ام اسشم؛ اتحاد و يم ست ی خود را يرچه بیشتر کرده و بدانید کهه ت هها راه سهعادت يمهین اسه  .يهر چهه بیشهتر بها حهاالت روحهانی و عرفهانی در ج ههه يها شهرک
ک ید ،نه به يد شهید شدن ،بلکه به نی کشتن و دريهم کوبیهدن دشهمن پهیش روخهد و اگهر در اخهن میهان شههادت بهه سهراغتان آمهد ،شهکر خهدا و اگهر زنهده و پیهروز
باز گشتید ،باز يم خدا را شکر ک ید.
پدر و مادرعزخزم؛ از احسان و نیکوخی شما تشکر می که م و از خهدا مهی خهوايم کهه در برابهر زحمه و تربیه مهن ،بهه شهما جهزای خیهر بديهد .اگهر کوتهايی نسه

بهه

شما کرده ام ،مرا ب خشید .از زحماتی که برای پرورشم از زمهان کهودکی تها بهه حها متحمه شهده اخهد ،سااسه زاری مهی که م .بدانیهد اگهر شههادتم مهورد [ق هو ] حه
تعالی واق شود ،ق

از يمه شفاع شما را خوايم کرد و از شهما مهی خهوايم کهه در شههادت مهن گرخهه نک یهد و فقهط در مهوقعی کهه بهر سهر ق هرم مهی نشهی ید چ هان

گرخه ک ید ،تا من يم با شهما يهم نالهه شهوم .بهرادران و خهوايران را نیهز تشهوخ ک یهد کهه در اخهن راه ثابه قهدم باشه د .از دعها بهه جهان امهام و کمه

بهه ج ههه يها

کوتايی نک ید و به ق رستان بروخد و ش او ق ر را در نظر آورخد.
برادران و خوايرم؛ از اخن که شما را اذخ کرده و ح برادری را چ ان که باخد و شاخد جا نیاورده ام شرم ده ام ،مرا حش ک ید.
دوستان؛ از يمه شما حشلی می رل م و توبهه را از خهاد م رخهد و م هادا زبانتهان را بهه دروغ عهادت ديیهد .اگهر تکهه تکهه شهدم و خهونم در صهحرای خوزسهتان بهر زمهین
جاری شود ،قطره قطره آن خونم ،ندا در خواي د داد«:خمی ی ،خمی ی» و اگر لیاق شهادت نصی م شد ،مرا با يمین ل ا

مقد

بسیجی دفن ک ید.

و در خاتمه پیامی برای دوستان،خصوصا يمکشسی ياخم در دبیرستان  81بهمن دارم:
او از ير چیز از شما می خوايم اگر چ انچه از دس من ناراحتی دخهده اخهد ،مهرا بهرای رضهای خهدا حهش ک یهد .و در

خهود را بها جهدخ تمهام بخوانیهد ،تها در آخ هده

بتوانید چرخهای مملک اسشمی را ب ردانید.
و در پاخان يم با يم شعار يمیش ی :خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار ،از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا .
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
صحراخی

خاررات:
****
671.jpg

وصیت امه شهید واالمقام حسن صحراخی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید داوود عابدپور
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
****
671.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ولی عابدپور
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1635/1/17 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
**
618.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین عبدل پور
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین ع دالاور
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«گمان م رخد کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند ،بلکه آنها زنده می باش د و در نزد پروردگارشان روزی می گیرند».
به نام اهلل ،روش ی بخش قل ها و با درود و سشم به ري ر ک یر انقش حضرت امام خمی ی.
خورشید پیروزی از اف سر خوايد کشید و جوانهان حهز اهلل را بهر صهدامیان کهافر غل هه خوايهد داد .چهه شهیرخن و گهوارا اسه شهرب شههادت کهه نصهی مها خوايهد
شد .با خونهای جوانان اخران عزخز ،اسشم راستین را که اخ ها سر رايش قرار دارند ،از وجودشان پا خوايیم ساخ .
اخ جان با نام خداوند ،در حالی کهه شههادت بهه خکتهاخی خداونهد و ن هوت و خاتمیه حضهرت محمهد( ) پیغم هر خهدا و خهاتم ان یهاء و علهی(ع) را امهام او مهی دانهم و
امام خمی ی را ري ر و مرج می دانم ،رايی ج هه می شوم.
خداوندا؛ اخ

تو را شايد مهی گیهرم کهه آگايانهه بهه ج ههه مهی روم ،بهرای جههاد در راه تهو و يهدفم از اخهن کهه بهه ج ههه مهی روم جهز اخهن نیسه  ،م هر م هارزه بها

دشم ان تجاوزگر .من نمی خوايم که در ج هه شهید شوم ،م ر ي امی که دشمن را شکس داده و متششی سازم.

اگر شهید شدم ،در مرگم گرخه نک ید و يی ک

ح ندارد برای کسی که عروسی دارد و به بهش داخ می شود گرخه ک د.

پدر و مادر عزخزم؛ خوايشی که از شما دارم اخن اس کهه سهه بهرادرم را بهزر و بهه مدرسهه بفرسهتید .شهاخد آنهها ادامهه دي هده خهون شههدا باشه د و گرخهه نک یهد .اگهر
شما ناراح شوخد ،من يم ناراح مهی شهوم .په

خهوايش دارم کهه گرخهه نک یهد و بهرادرانم را خهو تربیه ک یهد و آدا اسهشمی بهه آنهها خهاد بديیهد و بهه يهر سهه

خوايرم ب وخید :که ناراح نشوند و مان د زخ ( ) باش د و حجا خود را رعاخ ک د.
و مطل ی با جوانان دارم ،که ای جوانان ده خیر؛ ير کجها يسهتید ،بهه مراکهز فسهاد کشهیده نشهوخد و خهود را ک تهر نماخیهد و نمهاز بخوانیهد کهه يمهه مسهوله يها را حه
می ک د.
پیامی با برادران و خوايران دانش آمهوز دارم کهه در

خهود را بخوانیهد .و بهرادران اگهر توانسهت د بهرای [خهاری] رزم هدگان سهری بهه ج ههه بیاخ هد و خهوايران ،در پشه

ج هه مسوولی بزرگی برگردن دارند و ير کاری که توانست د برای رزم دگان انجام دي د و خشصه از مردم شهید پرور می خوايم که مرا حش ک د.
اولین قطره خون شهیدی که بر زمین می رخزد ،يمه گ ايانش پا می شود و خدا جان مؤمن را
می خرد و در عو

بهش به او می ديهد کهه بهشه را چ هین توصهی کهرده انهد«:درخه يهاخش سهر بههم پیوسهته و جهوی يهای آ  ،در زخهر درخه يهاخش جهاری

اس و ساخه خ کش يمیشه پاخدار اس و اگهر میهوه ای تم ها ک هی ،شهاخه درخه بهه نزدخه
متقین و افراد صال اس و اما پاخان کار کافران ،آتش اس .
در پاخان؛ خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
وصی نامه مقلد امام حسین(ع)
حسین ع دالاور

خاررات:
**
616.jpg
وصیت امه شهید واالمقام حسین ع دالاور.doc
**

تهو مهی آخهد و میهوه را در دسه تهو مهی گهبارد ».چ هین بهشهتی عاق ه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید جمشید نیکمنش
تاریخ تولد1685/8/1 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
***
خاررات:
***
886.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید اسماعیل بالغی
تاریخ تولد1688/8/6 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام اسماعی بشغی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«به آنانی که در راه خدا کشته می شوند مرده ن وخید ،بلکه آنها زنده اند و در نزد خدا روزی می گیرند».
«ج

،ج

اس  .حیثی و شر ما در پیرو[گرو] اخن ج

اس ».

با درود فراوان به سرور آزاد مردان حسین(ع) و ري ر مستضهعفین امهام خمی هی و بها سهشم بهر شههیدان .ل یه
يای ج

می روم ،تا قطره خونی که دارم در راه حفهظ مهیهن و گسهتر

من ناصر خ صرنی» حسین(ع) را اقرار که م ،کهه مهی گفهتم :ای کها
ن وده ام ،يم اک ون يستم و ل ی

گوخهان نهدا مهی ديهم کهه بها کمها افتخهار بسهوی ج ههه

اسهشم و قهرآن عزخهز ايهداء که م و بهه نهدای ري هر ک یهر انقهش ل یه

گهوخم و نهدای«يه

بهودم کهه در رکابه مهی ج یهدم و يمان هد علهی اک هر(ع) جهان را فهدا مهی کهردم .اگهر آن موقه

ري ر بزر که يمان دستور از قرآن و امام حسین(ع) می باشد ،اجرا می ک م.

سشم بر مردانی که در راه دخن ،جان خهود را فهدا کردنهد و از يهی چیهز يهرا

ن مودنهد و گهو

بهه مادخهات و يهوای نفه

و زر و بهر دنیها ندادنهد .و پیهام مهن بهه

اخن ام اخن اس که انقش  ،انقش محرومین و دسه پی هه بسهته يهاخی اسه کهه در يمهه موقه در صهح ه ن هرد ،چهه در خیابهان بهر علیهه م هافقین و چهه در ج ههه
يا برعلیه مستک رخن و جهانخواران می ج یدند و اخن انقهش بهه دسه محرومهان از جهان گبشهته بهه ثمهر رسهید .و يهم اک هون کهه امهام واجه شهرعی کهرده اسه ،

به ندای پیر جماران ل یه

گفهتم و رايهی ج ههه يها شهدم و امیهدوارم کهه بتهوانم گهامی فهرا پهیش نههم ،در راه اخهن انقهش و محرومهان برداشهته باشهم .و مهی روم ،تها

قطره خونی که دارم در راه اخمان به خدا و اسشم و امام ام ايداء نماخم و امیدوارم که خداوند مرا مورد لط و رحم خود و خکی از شهدای کربش قرار ديد.
نام :اسماعی  ،شهرت :بشغی اخ الو ،ساکن :حسن آباد ،متولد ،8333 :به ش اس امه ،111 :نام پدر :نصیر
به امید پیروزی ير چه تمامتر و کاملتر نیرويای اسشمی بر نیرويای متجاوزخن کفر بعثی و در پاخان :خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
والسشم

خاررات:
***
scan.jpg, 616.jpg
وصیت امه شهید واالمقام اسماعی بشغی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد رضا اسالمی
تاریخ تولد1683/11/13 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
**
خاررات:
***
686.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسن امامقلی پور
تاریخ تولد1684/5/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
****
خاررات:
***
663.jpg
scan.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید زین العابدین بنی اسدپور
تاریخ تولد1688/6/7 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
***
خاررات:
***
613.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد رضا کرمی
تاریخ تولد1686/1/8 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمدرضا کرمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدا پاسدار حرم خون شهیدان و بها درود فهراوان بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی ،امهام خمی هی و بها درود بهه تمهام شههدای انقهش اسهشمی اخهران و بها درود و
سشم به تمامی روحانی م ارز.
من با آگايی کام  ،اخن راه که يمان راه حسین(ع) اس  ،انتخها نمهوده و بهه نهدای«يه مهن ناصهر خ صهرنی» حسهین علیهه السهشم کهه از زبهان خمی هی ک یهر بیهرون
آمده اس  ،ل ی

گفته و به ج هه ح علیه بار می روم تا قطره قطره خون خود در راه اسشم و میهن اسشمی فدا نماخم.

و از برادران عزخز می خوايم که راه تمهامی شههیدان ،کهه يمهان راه ان یهاء و قهرآن اسه را ادامهه دي هد و بها اتحهاد خهود مشه محکمهی بهر ديهان آمرخکهای ج اختکهار
وارد ک د.
والسشم -محمدرضا کرمی

خاررات:
***
617.jpg
وصیت امه شهید واالمقام محمدرضا کرمی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمود احمدی پور
تاریخ تولد1681/5/6 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمود احمدی پور
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَقَاتِلويُمْ حَتَّى الَ تَکونَ فِتْ َ ٌ وَخَکونَ الدِّخن کلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ»...
«بج ید با مشرکین و بکشید آنان را تا اخن که تمام فت ه يا برچیده و ت ها مرام خدا باقی بماند».
پدر و مادر و برادران و خوايران؛ پ
و اخ

از ساا

بیکران به درگاه خداوند و آرزوی پیروزی مستضعفین روی زمین و رو عمر برای ري ر ک یر انقش اسشمی.

من می روم تا يمراه خاران ،وظیفه الهی خهوخش را په

می روخم تا اخن که پیروزی را در آغو

از سهالها انتظهار بهه انجهام برسهانم .بهه امیهد اخهن کهه خهدای بهزر خهدم مهرا ق هو ک هد ،در اخهن راه

ب یرخم .چرا کهه مها حه يسهتیم و حه پیهروز اسه و ممکهن اسه در اخهن راه مقهد

به سعادت شما و تشکر من نثار شما ،چرا؟ چون شما فرزندی را تربیه کردخهد ،امهانتی داشهتید و امانه خهود را بهه صهاح ش په

بهه فهیض شههادت ناخه آخهم و خهو
دادخهد په

ناراحه ن اشهید .ذکهر خهدا

را بیشتر ک ید ،که ذکر خدا آرام دي ده دلهاس و شاخد اخن آخرخن نامه ام باشد .اگر شهید شدم ،اگر من رفتم ،خدا که يس  ،امام خمی ی که يس .
پ

شما را وصی می ک م که زخهاد بهه جهان امهام دعها ک یهد و از خهدا بخوايیهد کهه اخهن قربهانی نهاچیز را از شهما ق هو ک هد و رهوری باشهید کهه بهه دخ هران روحیهه

بديید .ن وخید حی بود ،امید داشتیم که داماد شود .م ر مهن از قاسهم دامهاد و علهی اصهفر(ع) عزخهز تهر يسهتم .شهما يهم مثه مهادر دخ هر شههدا صهابر و شهکی ا باشهید
که خداوند با شماس .

از مادرم می خوايم؛ که زخاد گرخه نک د ،چون مهن در راه خهدا شههید شهده ام .تهو يهم مادرجهان؛ بهه خهاد خهدا بها  .از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد،
چون شما زحم يای زخادی برای من کشیدخد .چون خدا خواس شما با عزت باشید ،من شهید شدم پ

اخن عزت را ن ه دارخد.

از برادران می خوايم که شما يهم مهرا حهش ک یهد .و از خهوايران مهی خهوايم کهه اگهر نهاراحتی از مهن دخهده اخهد ،ب خشهید و از يمسهر بهرادران خهوايش دارم ،ممکهن
اس از من ناراحتی دخده باشید ،حشلم ک ید .در پاخان از عموم مردم ده خیر می خوايم ،مرا ب خش د .والسشم علی ع اداهلل الصالحین
برادران؛ با يم متحد باشید و در خط امهام باشهید  .مادرجهان؛ خهوايرانم را خهو تربیه کهن ،آنهها را بهه مکته قهرآن بفرسه تها بها قهرآن آشه ا شهوند .ن بارخهد مهادرم
خیلی ناراح شود.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
خداحافظ -محمود احمدی پور
(اخا[بیا] مادر نمی بی م تو را دخ ر ،حشلم کن دم آخر)

خاررات:
***
666.jpg
وصیت امه شهید واالمقام محمود احمدی پور.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین اسدی
تاریخ تولد1685/3/15 :
تاریخ شهادت1631/3/4 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین اسدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در پاس به ندای بح «ي من ناصر» حسین زمان ،ري هر ک یهر انقهش اسهشمی امهام خمی هی و بهرای دفهاع از اسهشم و قهرآن و کشهور اسهشمی ،اخ جانه وظیفهه خهود
دانسته که به ج هه ن رد ح علیه بار و اسشم علیه کفر بروم.
استک ار جهانی به سرکردگی آمرخکای ج اختکهار بهرای شکسه انقهش اسهشمی اخهران کهه بهه ع هوان انقهش و تحهولی بهر علیهه او و بهر علیهه م هاف او در م طقهه و در
جهان مطهرح شهده اسه  ،از رايههای گونهاگون وارد شهد ،کهه بحمهدهلل تها اخهن زمهان از يهر رايهی کهه بهرای شکسه اخهن انقهش وارد شهده ،موفه ن ردخهده و تمهام
دسیسه و نقشه يای او بر علیه انقش خ ثی و نقش بر آ شد.
خکی از دسیسه يا و نقشه ياخی کهه آمرخکها خواسه از آن راه اخهن انقهش را بهه شکسه بکشهاند ،بهه راه انهداختن ج ه

تجهاوز عهرا بهه خها اخهن کشهور اسهشمی

بود .از ررفی يمه ما می دانیم ،خداوند متعها در قهرآن کهرخم مهی فرماخهد«:الَ تَظْلِمُهونَ وَالَ تظْلَمُهونَ» خع هی ،نهه سهتم ک یهد و نهه زخهر بهار ظلهم بروخهد .ب هابراخن ،مله
خداپرس و موحد اخران! وظیفه دارخد که در برابر اخهن سهتم بهزر سهتمکاران ،خع هی تجهاوز رژخهم عهرا بهه کشهور اسهشمی اخهران اخسهتاده و پهوزه متجهاوز را بهه خها
بمالید و مادامی که ج هه يا احتیا به نیرو دارد (که اخن احتیا به وسهیله امهام و مسهوولین اعهشم مهی گهردد) بهه ج ههه رفتهه و بها نثهار جهان خهود ،بهه دفهاع از اسهشم و
مسلمین برخیزخد و ي امی که ج هه احتیا به نیرو ندارد ،در پش ج هه اخثارگرانه خاور رزم دگان در ج هه باش د.
خداخا؛ حا که به ج هه می روم گ ايان فراوانی دارم ،که از تو می خوايم گ ايانم ب خشی.

ای خدای مهربان؛ گرچه گ ايان من عظیم اس  ،ولی کهرم و بخشهش تهو از آن عظهیم تهر اسه و ب هابراخن«،اسهتغفراهلل» يرگهز مهنخو

نمهی شهوم ،چهرا کهه تهو بسهیار

بخش ده ای.
خداخا؛ از تو آرزو دارم عفو و بخشش نصی من گردد .يمچ ین اسشم و مسلمین را پیروز گردانی.
و باالخره تعدادی کتا دارم که به برادرم محمدحسین سفار

می ک م که اگر کتابخانه ای در مح تشکی شد ،کتابها را به آن کتابخانه بديد.

پههدر و مههادرم؛ بههرای بههزر کههردن مههن زحمه بسهیار کشهیده و مههن نتوانسههتم در دوران زنههدگی ذره ای از آن زحمههات را ج ههران که م ،رله بخشههش دارم و يمچ هین
برادرانم و خوايرانم .و کشم آخرم آن کهه از تمهام دوسهتان و اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د و حشلهم ک هد و انتظهار دارم کهه مهرا فرامهو
خواندن فاتحه روحم را شاد گردان د.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
حسین اسدی

خاررات:
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نک هد و بها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسین اسماعیل پور
تاریخ تولد1681/11/13 :
تاریخ شهادت1635/11/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین اسماعی پور
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«اإِنَّ اللَّهَ خُحِ ُّ الَّبِخنَ خُقَاتِلونَ فِی سَ ِیلِهِ صَفًّا کَنَنَّهُم بُ یَانٌ مَّرْصُو ٌ»
«بدرستی که خداوند آن مؤم انی را که در ص جهاد با کافران يمان د سد آي ی پاخدارند ،دوس
می دارد».
با سشم و درود به ري ر ک یهر انقهش اسهشمی و بها درود فهراوان بهه شههیدانی کهه بها نثهار خهون خهود بهار دخ هر درخه اسهشم را آبیهاری کردنهد و بها سهشم بهه پهدر و
مادرانی که فرزندان خود را يمچون علی اک ر امام حسین (ع) به سوی میدانهای ج

روانه می سازند.

آری ،من نمی دانم با وجود اخن که انسانها می دان د که می میرند ،ي وز بهه نظهر مهی رسهد کهه خ هر از آخهرت ندارنهد .ر ه آخهه شهرخفه فهو  ،مها باخهد در صه جههاد و
با رژخم فاسد عرا و در برابر رژخم صدام لع تی بج یم و کشته شوخم .و آن وق اس که خداوند ما را دوس می دارد.

ج

مخصوصا ج

پ

مادر من! اگر در اخن راه شهید شدم ،ناراح ن ا

و گرخه مکن .زخرا که من رايی که موال حسین(ع) پیموده اس  ،می پیماخم.

پیام من به دانش آموزان اخن اس ؛ که در
و کشور خود مهی گهوخم ،کهه ج ه

بخوان د و تا می توان د علهم بجوخ هد .زخهرا کهه بسهیج مدرسهه عشه اسه و بهه تمهامی دانهش آمهوزان و ايهالی شههر خهود

را فرامهو

نک یهد و از پها ن شهی ید .بعهد از کهربش انشهاءاهلل ،بهه سهوی قهد

اسراخیلی نجات ديید.
ام شهید پرور! دعا به جان امام عزخزمان را يی وق فرامو

نک ید.

«خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار».
حسین اسماعی پور
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بهه حرکه درآخیهد و قهد

را نیهز از دسه مهزدوران

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد حسن افسرده
تاریخ تولد1681/3/5 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمد حسن افسرده
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«کسانی که در راه خدا کشته می شوند ،مرده نا دارخد بلکه آنها زنده اند و نزد خداخشان روزی می خورند».
با سشم و درود فراوان به امام زمان(عج) و ناخ بهر حقهش ،ري هر ک یهر انقهش اسهشمی و بها سهشم بهه خهانواده يهای شههدا و بها درود بهه مهردم شههید پهرور ،خصوصها
مردم دول آباد ،وصی نامه را شروع می ک م:
الهی! تو را شکر می گوخم ،تو را با اخن زبان کوچ

و الکه م شهکر مهی گهوخم کهه توفیه جههاد را بهر اخهن ب هده عاصهی م ه نههادی و سهعادت نصهی م نمهودی کهه در

جم ج ود تو باشم.
خداخا! از تو می خوايم ير چه زودتر فر صهاح زمهان عزخهز را حاصه نمهاخی .از تهو مهی خهوايم؛ ري هر عزخهز و امیهد قله م ،بلکهه امیهد قله تمهام مظلومهان جههان را
رو عمر بديی و ساخه ا

را از سر ما کوتاه ن ردانی.

خداخا! پیروزی نههاخی را نصهی لشهکرخان اسهشم ب هردان .ای ر که شهیء! م ه ب هه مهرا و ثابه قهدم گهردان و نفه
بدار و خ

امهاره ،يمهان اژديهای يول ها را از مهن دور

لحظه مرا به خودم وام بار.

به نام عزخز شکس ناپبخری که سعادت و آزادگی را در شهادت خشصه نموده اس .
ای پروردگارا! با تو عهد مهی ب هدم کهه در راه تهو و در راه اصهو و مکته اسهشم تهو و در راه قهرآن عظهیم الشهنن تهو تها آخهرخن نفه

و تها آخهرخن قطهره خهون درخهغ

نداشته و ندارم .بهه آن صهدای تکهان دي هده فرزنهد امیرالمهوم ین(ع) کهه در ظههر عاشهورا فرمهود«:آخها کسهی از خهاران بهاقی مانهده ،کهه مهرا خهاری ديهد ».ولهی سهکوت
مطل بود و کسی ن ود که فرزند دل د فارمه( ) را خاری ديهد .گرچهه فاصهله زمهانی اسه تها بهه امهروز! ولهی از تهه قله  ،امهروز ای حسهین عزخهز ل یه

مهی گهوخم و

به ادامه راه پر برک تو ای نهور چشهم رسهو اهلل( ) قیهام کهردم و گرچهه لیاقه نهدارم در راه تهو بهرای خهود ارزشهی قاخه شهوم ،خهود را بهه درون و البهشی ج هود و
لشکرخان تو ملح می ک م.
حسی م! چطور می شود تو کم

بخوايی و در صحرای کربش خاور نداشته و با قامتی رسا اخستاده

باشی و خکه و ت ها به اررا ن اه ک ی؟ اک ر و اصغرت خون آلهود ،قمرب هی ياشهم(ع) بها بهازوان قطه شهده و زخ ه ( ) از تهه قله بها سهوز و گهداز و حسهرت و رقیهه و
سکی ه با ل های خش

از سوز تش ی! عزخز نور چشمم ،زندگی در اخن صورت برای من مع ی ندارد.

حسی م! نور دخدگانم؛ کربش تجدخد شده اس  .ناخ بر ح مهدخ  ،روح خدا خمی ی عزخز میدان دار کربشس .
ب ی م باز يم چطور می شود ،در پیشاپیش دخدگان ترسیم گردد کهه کهربش بها آن صهح ه يها امهروز تجدخهد شهود و خزخهدخان بهاز يهم دسه از يرزگهی و الابهالی نکشهیده،
فرزندان رسو اهلل( ) را خکی پ

از دخ ری به شهادت برسان د.

حسی م! به خون پا خود و خاران عزخزت قسم تها آخهرخن رمقهی کهه در بهدن دارم ،مهی اخسهتم و خهونم را بهه تهو و خارانه يدخهه مهی نمهاخم و آنقهدر در ج ههه يها مهی
مانم تا انتقام خون آن يمه ناجوانمردی را از فرزندان خزخد ،به حو و قوه الهی ب یرم.
و اما ای ري ر بزر ؛ ای امید قل های رزم دگان ،ير چه زودتر فرمان بده تها اخهن جهان ناقابه را فهداخ که م و خداونهد را بهه خهون حسهین(ع) قسهم مهی ديهم ،بهه عمهر
گرانماخه ات بیفزاخد.
پروردگارا! تو خودت شايد يستی که من در اخن لحظه به جز تو ،بهه چیهز دخ هری فکهر نمهی که م و ت هها از درگهاه تهو آمهرز
من از قدرتهای دنیوی اخن جهان تر

مهی رله م و تهر

مهن از تهو مهی باشهد.

ندارم و باخد يمهه بدانیهد کهه اخهن قهدرتها يمهه پهوچ يسهت د ،وقتهی کهه انسهان مهی شه ود يهر روز يهزاران نفهر در آفرخقها و آسهیا

و ...از گرس ی می میرند و قوی بر ضعی حاکم اس  ،به اخن دلیه کهه زورشهان بیشهتر اسه  ،تها کهی مهی شهود تحمه کهرد و خهون د خهورد؟ تها کهی شهايد باشهیم
در ل ان مردم بی گ هاه را قته عهام ک هد؟ مهن از اخهن بیشهتر تها تحمه نهدارم و از مهردم اخهران خصوصها خهانواده شههدا مهی خهوايم کهه يهی ناراحه ن اشه د کهه
پیروزی با ماس .
خداوندا! از تو می خوايم که تا گ ايان مرا نیامرزخدی ،از دنیا م ر.
و اما پدرم و مادرم؛ ای بهتهرخن عزخهزانم ،ای نهور دخهدگانم ،ای دوسه داشهت ی تهرخن امیهدياخم ،مهرا ب خشهید ،فرزنهد خهوبی ن هودم و از شهما اجهازه ن هرفتم و بهه حهر
شهما نشهدم ،حشلههم ک یهد .چههون ج ه

اسه و حیثیه اسههشم در گهروه اخهن ج ه

اسه  .مهی روم تها آتههش التهها و سههوز قله م را در راه اسههشم خهامو

امیدوارم که ير چ د خود را قاب شهادت نمهی بیه م ،ولهی اگهر توفیه و نصهی شهد ،خهدا بهه شهما صه ر و راقه و شهکی ابی ديهد .و سهفار

گههردانم و

مهی که م؛ شهما در نمهاز

برای امام ام دعا ک ید.
و تو ای خوايرم؛ سیايی حجا تو کوب ده تهر از سهرخی خهون مهن اسه و از تهو مهی خهوايم کهه تها زنهده يسهتی ،حجها اسهشمی را رعاخه ک هی و دسهتور اسهشم را
زخر پا ن باری ،که بزرگترخن بی احترامی و گ اه می باشد.
و تو ای برادرم؛ از تو می خوايم کهه ريهرو شههیدان باشهید و تها زنهده يسهتید ،پیهرو اسهشم باشهید و دن الهه رو احکهام اسهشم بهوده و باشهید .و بهه بچهه ياختهان ب وخیهد:
عموختان تکه تکه شده تا ن اشد[م ادا] ،قل کوچکی تر بر دارد و دن اله راه مرا ب یرد.
و خوايرم؛ شما يم بچه ياختان را يهر صه بهه خهاد مهن ب وسهید .و از پهدر و مهادرم و خهوايرانم و بهرادرانم مهی خهوايم کهه در سهو مهن شهیون و زاری نک هد .چهون
من در راه خدا فدا شدم و امیدوارم که در روز محشر با يم به بهش ريساار شوخم و اما! از امام جدا نشوخد.
به امید دخدار در بهش

محمدحسن افسرده

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید اسکندر افگانه
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
667.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ابوطالب اقبال
تاریخ تولد1685/5/6 :
تاریخ شهادت1635/3/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ابورال اق ا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خدا و با درود و سشم فراوان به م جی عالم بشرخ  ،ولی عصر امام زمهان(عهج) و بها درود و سهشم بهه به شهکن زمهان ،ناخه امهام زمهان(عهج) خمی هی ک یهر و بها
عر

سشم به شهیدان راه خدا و به خاران صدخ و صاد امام و با سشم به خانواده گرامیم ،وصی نامه را شروع می ک م.

خداوندا؛ تو خود می دانی که ب ده حقیهر بهه م ظهور تحکهیم و تهداوم اسهشم و انقهش اسهشمی و آزادی کهربش و قهد
ن رد گباشته ام ،تا به کم

عزخهز ،بهه امهر ري هر ک یهر انقهش پها بهه میهدان

دخ ر برادران رزم ده بتوانم پرچم بر افتخار اسشم را در بل دترخن نقا جهان برافراشته نماخم.

خداوندا؛ در اخن راه ت ها يدخه ای که می توانم به درگاي يدخه ک م ،جان ناقابلم می باشد.
خداوندا؛ اخن يدخه ناچیز را به عظم خودت ق و ب ما.
خداوندا؛ تو خودت شايد يستی و می دانی که ما بهرای خهود نمهاخی و اسهم عهو
به اخن ن رد داشتم ،پا به میدان ن رد گباشتم تا بتوانم به خاری«اهلل» و به کم

کهردن و دارای مقهام و م زلتهی شهدن ،نیامهدم ،بلکهه بها شهور و عشقهه ای کهه نسه

دخ ر برادران ،ب یان شر و نفا را از خودمان دور سازخم.

پدران و مادران و برادران و خوايران؛ يمه با يم خو به خاد دارخهد کهه در يهر سها مهاه محهرم ،يمهه مها دور يهم جمه مهی شهوخم و خهارره شههدای کهربش خصوصها،
سرور شهیدان حسین(ع) را گرامی می داشتیم و بها خهود مهی گفتهیم":ای کها

در کهربش بهودخم و بهه فرزنهد زيهرا ( ) خهاری مهی کهردخم ".اک هون کهربشی حسهین(ع)

باز رسیده اس و حا زمان آزماخش فرا رسیده ،امهروز فرزنهد زيهرا( ) ،حسهین زمهان ،امهام خمی هی کهه بها تمهام وجهود بها خزخهدخان زمهان م هارزه مهی ک هد ،خهاری مهی

رل د .به خدا سوگ د اگر امروز امام را خاری ک ید ،به خقین باخد گفه « :اگهر در کهربش مهی بودخهد ،حسهین بهن علهی(ع) را خهاری مهی کردخهد و اگهر خهدای نخواسهته پشه
به امام ک ید ،يی فرقی بین شما و مردم کوفه که در کربش حسین(ع) را ت ها گباشته و فرار کردند نیس ».
ای کسانی که داخ شهر و روستا يستید و به خیا خودتهان بهه روزه و ع هادت خهدا مشهغو يسهتید( ،اخهن) بهرای خه
گوخیم ،که عده آنها ان ش شمار يست د ،نه بهه عمهوم مهردم .و اخ هها مهی گوخ هد :خه

عهده از مردمهی کهه ي هوز رهاغوتی يسهت د مهی

عهده يسهت د از کهار فهرار مهی ک هد ،خه

عهده از کهش

فهرار مهی ک هد و بهه

ج هه می روند! نه اخن رور نیس ! اخ ها عاشهقان و ادامهه دي هدگان راه حسهین(ع) يسهت د و بهرای پاسهداری خهون عزخزانشهان پها بهه میهدان نههاده و بها کفهر م هارزه مهی
ک د.
اما پدران و برادران ،خوايران و مادران دلسوز ،که اخن دلسوزی به درد خودتان می خورد!
لحظه ،لحظ حساسی اسه و دشهمن نفسههای آخهر

را مهی کشهد .اگهر از اخهن لحظهه مها خطها رفتهیم ،اسهشم بهه خطهر مهی افتهد و باخهد فهردای قیامه جواب هوی

خداونههد و معصههومین(ع) و شهههدا باشهیم .ب ههده حقیهر بع ههوان خه

بههرادر کههوچکتر خودتههان از شههما مهی خههوايم کههه فههرامین ري ههر ک ی هر انقههش اسههشمی کههه از قههرآن

سرچشمه می گیرد را اجرا ک ید ،که در اخن زمان ث ات انقش و اسشم در ساخه اراع از امام اس .
پدر و مادر گرامیم؛ من امانتی ناچیز ،از رر خداوند ،نزد شهما بهیش ن هوده ام .چ انچهه در اخهن راه مقهد

رحمه خهدا نصهی حها مهن شهد ،ن اخهد بهه خهارر از دسه

دادن اخن موجود گ ايکار گرخه ک ید و ناراحتی به راه اندازخد .به خهاد حسهین (ع) گرخهه ک یهد کهه خهون مهن و امثها مهن در برابهر خهون اخهن امهام معصهوم(ع) يهی گونهه
ارزشی ندارد.
خو اگر کشته شهوخم ،خه

کهارت پشسهتیکی بهرای ش اسهاخی دارخهم ،امها امهام حسهین(ع) چهه داشه ! خه

پیهراين که هه در بهدن داشه کهه قطعهه قطعهه و يمهراه

بدنش زخر سم اس ها ل دکو شد و قاب ش اساخی ن ود .خع هی اخهن فرزنهد شهما کهه مهی خوايیهد اخهن قهدر بهراخش گرخهه و زاری ک یهد ،خهون اخهن فرزنهد از خهون يفتهاد
دو تن زخ ( ) عزخزتر بوده ،خا از خون دخ ر برادرانمان که ما در مقاب  ،يی يستیم!
در پاخان از تمامی اقوام و آش اخان و دوستان مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد و مهن را در پیرمهراد ک هار دخ هر شههیدان عزخهزم دفهن ک یهد و بهه روسهتا ن رخهد ،وصهی
من اخن بود.
والسشم
پروردگارا؛ به امام عزخزمان رو عمر و به رزم دگان اخمان و به خانواده يای شهدا ص ر ع اخ بفرما.
ابورال اق ا 8363/81/11 -

خاررات:
***
683.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ابورال اق ا .doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید خرم امیری
تاریخ تولد1651/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام خرم امیری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ» «ما يمه از اوخیم و به سوی او بازمی گردخم»
به نام اهلل ،پیوند دي ده قل ها و دريهم کوب هده سهتمکاران و بهه نهام کسهی کهه اخهن جههان را آفرخهد و آن را اداره مهی ک هد و يمهه يسهتی مها از اوسه و يمهه بسهوی او
باز خواي د گش و با درود فراوان به ري ر ک یر انقش اسشمی و با سشم به شهیدان صدر اسشم و حا  ،وصی نامه خود را شروع می ک م:
اخن جان خرم امیری ،فرزند فله

نهاز ،بشهماره ش اسه امه ،371 :تهارخ تولهد ،8316:يمهراه سهاايیان محمهد( ) بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهدم .چهون

وظیفه خود دانستم که به ج هه بروم .زخرا امام عزخزمان فرموده اس «:ير کسهی کهه مهی توانهد ،باخهد بهه ج ههه بهرود ».و مهن احسها

کهردم کهه باخهد بهه ج ههه بهروم و

از مردم شهیدپرور روستاخمان می خوايم که امام عزخزمان را ت ها ن بارخد و ج هه يا را خالی نک ید.
مادر عزخزم؛ خوايشی که دارم در شهادت من گرخه نکن ،چون که انسان باخد خ

روز بمیرد و چه بهتر اس که انسان در راه خدا و اسشم به شهادت برسد.

مادر عزخزم؛ در شهادت من گرخه نکن و ص ر و استقام را پیشه کن و مان د خانواده شهید اسدی و شهید ناصری ،ص ور با

و مان د فارمه زيرا ( ).

مادر عزخزم؛ خوايشی که دارم اخهن اسه کهه شهیرت را حشلهم کهن .چهون بهراخم زحمه يهای فراوانهی کشهیدی و مهن نتوانسهتم ج هران زحمه يهای تهو که م .حها
زمان ج ران زحم يای تو بهود ،کهه نتوانسهتم ج هران که م .از اخهن کهه نتوانسهتم زمهانی کهه خواسهتم بهه ج ههه بهروم بها شهما خهداحافظی که م ،شهما باخهد بهه بزرگهی
خودتان ب خشید.
و از مههردم شهههیدپرور روسههتاخمان مهی خههوايم؛ کههه يههر شه جمعههه دعههای کمیه در مسههجد برقههرار ک ههد و بهها خههدای خههوخش راز و نیهاز ک ههد و دعهها بههرای سههشمتی
امام[فرامو

نک د] .و ای کشاورزان محترم؛ کهار و کوشهش و تهش

ک یهد ،تها کشهور عزخزمهان محتها بهه کشهوريای خهارجی ن اشهد .مهرا در ک هار مرقهد پها شههید

بهزاد ناصری دفن نماخید.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی ،خمی ی را ن هدار.
خرم امیری

خاررات:
***
scan.jpg, 681.jpg
وصیت امه شهید واالمقام خرم امیری.doc, scan6663.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید غالمرضا بابایی
تاریخ تولد1683/5/1 :
تاریخ شهادت1638/8/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
***
687.jpg
scan6661.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمود غالم برگانی
تاریخ تولد1683/11/7 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام(رل ه) محمود غشم برگانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم به حسین سشم اهلل علیه ري ر و سردار رشید اسشم ،که شهادت را به يمه آزادگان آموخ .
با نظر به آخه«:خَا أَخُّهَا الَّبِخنَ آَمَ وا يَ ْ أَدُلُّکهمْ عَلَهى تِجَهارَةٍ ت جِهیکم مِّهنْ عَهبَا ٍ أَلِهیمٍ .تؤْمِ هونَ بِاللَّههِ وَرَسُهولِهِ وَتجَايِهدُونَ فِهی سَه ِی ِ اللَّههِ بِهنَمْوَالِکمْ وَأَنفسِهکمْ ذَلِکهمْ خَیْهرٌ
لَّکمْ إِن ک تمْ تَعْلَمُونَ»
که دعوت به امر جهاد نمود ،لبا من خودم را تهاب اخهن آخهه شهرخفه دانسهتم و در جههاد کهه امهر الههی اسه شهرک نمهوده و اگهر خداونهد گ ايهان مهرا ب خشهد و لیاقه
شهادت را به من عطا ک د .چ د وصی دارم که به شما برادر عزخز می ک م :وصیتم به تو اخ که بديکارم ،مخصوصا نمازيای قضا دارم براخم بخوان و ...
وصیتم با شما ای مردم يمیشه در صح ه اخن اس ؛ که ج ههه را تهر نک یهد ،کهه اگهر ج ههه (صهح ه) را تهر کردخهد ،عهبا خهدا را شهام خوايیهد شهد .براسهتی کهه
عزخزان حز اهلل ،يست د که در ج هه اند .بسیجیان شیران ج هه و مظلومان شهرند ،از شما می خوايم با بسیج يمکاری ک ید.
و صح

بعدم با بسیجیان اخن اس ؛ کهه ای بسهیجیان ،ای نهور چشهمان امهام ،مهن خیلهی کوچه

يسهتم کهه بهه شهما وصهی که م ،امها مج هورم .شهما کهه جهان در

ک دارخد ،با ضربه يای م افقین و خ جريای استعمار عق ن شی ید و اما را خاری ک ید تا اخن نهض را به دس آقا امام زمان(عج) تحوخ ديید.

صح

بعدم با خانواده ام اخن اس ؛ که اگر شما من را بزر کرده اخد و از من ناراحتی دارخد ،مرا حش ک ید.

پدر و مادر؛ بر سر ق ر من گرخه نک ید ،شهاخد م هافقین خوشهحا شهوند .در ت ههاخی گرخهه ک یهد ،ن بارخهد کسهانی کهه در ل ها

روحانیه خها در يهر ل اسهی کهه يسهت د و

به اسشم ضربه می زن د ،شما را فرخ دي هد .فقهط خهط شهما خهط حهز اهلل و امهام باشهد ،دخ هر يهی که  .از بهرادران حهز اهلل مهی خهوايم کهه شهما را در اخهن راه
خاری دي د.
والسشم -ج هه اروند
محمود غشم برگانی8363/88/16 -

خاررات:
***
611.jpg
وصیت امه شهید واالمقام(رل ه) محمود غشم برگانی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدامجید بشرپور
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام مجید بشرپور
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه ب ده حقیر مجید بشرپور ،فرزند فت اله
به نام خدا و به نام کسی که ما را آفرخد و بهه نهام کسهی کهه بهه سهوی او بهاز خهوايیم گشه و بها سهشم و درود بهه حسهین(ع) کهه بها ايهداء خهون خهود در روز عاشهورا
اسشم را زنده ن ه داش و با سشم به امام زمان (عهج) و بها سهشم بهر ناخه بهر حقهش ،کهه راه حسهین(ع) را دن ها مهی ک هد .ال تهه مها باخهد از اخهن اسهوه تهارخ تشهکر
ک یم که ما را از م جش فساد نجات داد و ما را با ري مود يای خهوخش بهه راه راسه يهداخ کهرد و اخهن کهه توانسه پهوزه تمهام ابهر قهدرتها بهه خها بمالهد و اک هون
که ب ده گ هکار به امر ري ر ک یر انقش اسشمی عازم به ج هه شده ام ،ولهی بها کولهه بهاری از گ هاه و بهد اخشقهی ،بها کولهه بهاری از تهمه و غی ه آمهده ام ،کهه شهاخد
خداوند مرا ب خشد .و از خداوند بزر می خوايم؛ که حاال که پشیمان شده ام ،مرا به راه راس يداخ ک د و از گ اه و معصی باز دارد.
بار پروردگارا! به فرمان امهام ل یه

گفتهه ام و بهه ج ههه آمهده ام تها قطهره خهون بهی ارزشهی کهه دارم ،يدخهه بهه محضهر خداونهد ت هار و تعهالی که م .آمهده ام ،تها راه

استادان عزخزم[شهیدان] عار پاره پاره ،و مجید مفقهوداالثر و پهاره يهای تهن مهن يمچهون :سهید ع هدالکرخم قدسهی و صهمد سهعادت پهور و اسهماعی و ع ها
اخن پاره ت م[ادامه ديم].

بشهرپور

آنها با نثار خون خود به محضر خداوند ،من و امثها مهن را شهرم ده و مها در مقابه خهون اخهن عزخهزان مسهوولی بزرگهی بهر عههده دارخهم ،آنهها دخهن خهود را اداء کردنهد
و عاشقانه جان ساردند و ت ها کسی که بهدبخ و گ هکهار يسه  ،مهن يسهتم .آمهده ام کهه راه آنهها را ادامهه ديهم ،آمهده ام تها وظیفهه ای کهه بهر دو
احسن انجام ديم .از خداوند ت ار و تعالی می خوايم که مرا در انجام اخن کاريا کم
دوستان؛ يم ی ما خ

روز به دنیا آمهده اخهم و خه

دارم را بهه نحهو

ک د.

روز نیهز باخهد از دنیها باخهد بهروخم .در اخهن گفتهه يهی شهکی نهدارم ،بها ارمی هان قله اخهن جملهه را بهه زبهان آورده

ام؛«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
از دوستان تقاضا دارم؛ که ج هه يا را خالی ن بارخد .دوسهتان عزخهز ،شهما يهر چهه کهه بیشهتر در ج ههه باشهید ،دشهم ان يهرا
دوستان عزخز ،ما باخد خ

بیشهتری از اخهن انقهش اسهشمی دارنهد.

روز باالخره از اخن دنیا دسه بکشهیم و بهروخم ،حهاال چهه امهروز و چهه فهردا! چهه امسها و چهه ده سها دخ هر! خشصهه باخهد يمهه مها بهروخم،

ولی چه بهتر که در راه خدا بروخم.
دوستان؛ من خجال می کشم در رختخوا بمیرم و از خدا می خوايم که ير لحظه که صشح دانس  ،جان مرا ب یرد.
از خداوند مهربان ملتمسانه تقاضا می ک م که مر مرا شهادت در راه خود
دوستان عزخز؛ از خکاخ

قرار بديد.

شما تقاضا می ک م ،اگر کسی ح بهر گهردن مهن دارد ،مهرا حهش ک هد و از مهادرم در خواسه مهی که م کهه مهرا ب خشهد و خشصهه يهر کسهی

از ير لحاظ ح گردن من دارد ،مرا
حش ک د.
صح تی با کشاورزان عزخز دارم ،از آنها تقاضا می ک م کهه بها کشه بیشهتر ،اقتصهاد کشهورمان را از يهر لحهاظ بهی نیهاز ک هد و اخهن کهار يهم از لحهاظ مع هوی و يهم از
لحاظ اقتصادی و از ير لحاظ دخ ر اجر و ثوا دارد.
و شههما ای آموزگههاران عزخهز ،ای معلمههان ،ای پههدران دوم دانههش آمههوزان؛ شههما باخهد يههر روز بهتههر از روز دخ ههر باشهید و دانههش آمههوزان خههود را خههو و بههه نحههو احسههن
تربی ک ید و از لحاظ مع وی و اخشقی بیشتر با آنها کار ک ید .و از معلمان عزخزم می خوايم که اگر از دس من ناراح يست د ،مرا ب خش د.
و از بازارخان عزخز می خوايم؛ که در فروختن اج ا

بهه مهردم دقه ک هد ،کهم خها زخهاد چیهزی بهه مهردم نفروشه د ،اج ها

کمیها را در ان هار ن ههداری نک هد ،راحتهی

و آساخش مردم را از آنها سل نک د.
و از کارگران عزخز و زحمتکش نیز تشکر می ک م.
از پدر و مادرم می خوايم؛ که مرا ب خش د و حشلم ک د .شما که از من خوبی ندخده اخد و ير چه از من دخدخد و ش یدخد يمه بدی بود ،خشصه مرا حش ک ید.
از خوايرانم می خوايم که حجابشهان را حفهظ ک هد و پهوزه تمهام م افقهان را بهه خها بمال هد .از تمهام اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه يهر بهدی از مهن دخدنهد ،مهرا
حش ک د .و از دوستان عزخز تقاضا دارم ،ير ک

يهر بهدی از مهن دخهده ،مهرا حهش ک هد .و در آخهر از تمهام يمکشسهی يهاخم تقاضها دارم کهه يهر بهدی از مهن دخهده

اند مرا ب خش د و حشلم ک د و در آخر دعا به جان امام عزخز:
«خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار».
برای پیروزی رزم دگان اسشم ،صلوات.
مجید بشرپور
پادگان امام خمی ی836/8/86 -
خاررات:
***
618.jpg
وصیت امه شهید واالمقام مجید بشرپور.doc

***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید رحمان بالغت
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1638/4/13 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
***
scan.jpg, 613.jpg
scan6663.jpg
****-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید سید شهاب الدین بنی هاشمی
تاریخ تولد1651/3/13 :
تاریخ شهادت1633/7/15 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
***
خاررات:
***
scan.jpg, 681.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ولی بهرامی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/18 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
***
scan.jpg, 611.jpg, scan6668.jpg
scan6661.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
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نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام سعید به ام
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ساع  1ص روز خکش ه16،بهمن ماه اس  .امهروز دخ هه يمهه چیهز آمهاده شهده ،قهراره شه انشهاءاهلل بهزنیم بهه قله دشهمن زبهون .يمهه بچهه يها آمهاده يسهت د ،در
چهره شان شادمانی مو می زند ،مهیای جان فشانی شده اند ،س ک ا و عاشه آمهاده پهرواز و عهرو بهه سهوی مع ودنهد .امها مهن يهر چهه ن هاه مهی که م و خهودم را بها
دخ ران مقاخسه می ک م ،در می خابم که آن آمادگی که در يمه بچه يا دخده می شود ،در من نیس  .تا ک ون نه وصی نامه ای نوشتم ،نه چیز دخ ری.
نمی دونم چرا اخ جهوره! فقهط اخهن را مهی دونهم کهه قله م محجهو و نفسهم معیوبهه ،قیهود دنیهوی و مهادی تمهام وجهودم را محکهم بسهته ،بهه زبهانم اجهازه تکلهم و بهه
دستهاخم فرص گرداندن قلم را نمی ديد.
خداخا؛ چرا اخ جوره!
خداخا؛ چرا من يم از قید و ب د يا ريا نمی شم!
خداخا؛ با کم

دوستانم و بوخژه راي ماخی برادرم علهی اصهغر توانسهتم دنیها را بها يمهه مظهاير فرخ هده ا

ج هه تا مور م جداخی بی دازم .بیش از اخن کاری از دستم بهر نمهی آخهد .و بقیهه ا
از بین بره و تمام وجودم را نور تو فرا ب یرد.

دخ هه خهودت کمه

تها اخهن انهدازه ريها که م و بهین خهودم و آن(دنیها) بهه فاصهله
کهن تها تمهام عشخه و وابسهت ی يهای فکهری ام نیهز بهه دنیها

خداخا؛ خودت کمکم کن و آمادگی را در من به وجود بیاور.
خداخا؛ مرا مث بقیه بچه يا مهیا و مشتا کن ،که اولین مرحله آن نوشتن وصیته.
خداخا؛ دستها و زبان و فکرم را قدرتی بخش تا چ د کلمه ای ير چ د مختصر ،اما به حکم تکلی و وظیفه مسلمانی بع وان وصی نامه ب وخسم.
خداخا ،پروردگارا؛«رَ ِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ،وَخَسِّرْ لِی أَمْرِی ،وَاحْل ْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی ،خَفْقَهُوا قَوْلِی»
«بسم اهلل الرحمن الرحیم»
وصی نامه ب ده حقیر ،خدا سعید به ام
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«ما دارخد آنان که در راه خدا شهید شدند مرده اند ،بلکه آنها زنده و مرزو در نزد پروردگارشان می باش د».
با سشم به پیش اه اما عصر(عج) و ناخ او خمی ی عزخز و شهما امه شهرخ مسهلمان ،خواسهتم در اخهن آخهرخن سهاعات عمهر چ هد سهطری وصهی ب وخسهم ،امها يهر چهه
در نقشه عمرم جستجو کهردم چیهزی را نیهافتم کهه بهه روی کاغهب آورم و شاخسهت ی آن را داشهته باشهد کهه بعهديا عزخزانهی آن را نظهاره کهرده خها اسهتماع ک هد .از اخهن
جه کاغبم را به زخ

آخات قرآنی و رواخات می آراخم ،تا اگر نظر خها سهمعی بهه آن معطهو شهد ،توجهه و تعمه در آخهات مقهد

و کهشم قرآنهی باشهد ،نهه بهه کلمهات

اخن ناقص و نارسای اخن ع د عاصی.
و اما بعد ،در ادامه الزم می بی م مختصری در مورد حضور در ج هه ب وخسم .ادعای ما اخن اس که
مسلمانیم و پیرو مکت خونین تشی می باشیم .و يمه می دانهیم کهه اسهشم مخهال يهر گونهه ظلهم و سهتم مهی باشهد و بها آنهها م هارزه مهی ک هد و نیهز ظههور آخهرخن
پیشوای مکت خونین مان ،خود در رلیعه ظهور نور الهی در تارخکی يا و ظلمات جهان و ستم و انهدام تمامی ب ايای شر و نفا می باشد.
از اخن جه از ابتدای ظهور اسهشم دشهم ان کمهر بهه نهابودی بسهته ،در اخهن راه از يهی امهری فروگهبار نکردنهد .اک هون نیهز خکهی از آن زمانهها و مراحه اسه  .زمهانی
که تمامی کفر ،تمامی امکاناتش در مقاب اسشم برای نابودی و رخشهه کهن کهردن آن اخسهتاده انهد .اخ ه
برای يمیشه خفه ،نور الهی را به خیا خودشان خامو

دخ هر در صهدد بهر آمهده کهه نهدای اسهشم و اسهشم خهوايی را

سازند .امها زيهی خیها باره ! دشهم ان نهور خهدا ،م هر کورنهد و کرنهد کهه اخهن جوانهان غیهور و دالور مسهلمان

و اخن پیران و کودکان و زنان شجاع و دلیر ام اسشمی را ب ی هد و در ک هد و فرخهاد کوب هده تمهامی آنهها را بشه وند کهه«:يیههات مهن البلهه» ،يیههات! م هر نهور خهدا
خامو

شدنی اس ؟ به خصو

ما و نامو

بها وجهود چ هین مشهعلدارانی کهه تمهام يسهتی خهود را در راه رضهاخ مع ودشهان مشهتاقانه نثهار مهی ک هد و از يهی چیهز حتهی جهان،

و فرزند و ...درخغ ندارند.

ای بههزدالن! م ههر در عاشههورای  68يجههری دالورخهههای ع هها (ع) و عل هی اک ههر(ع) بههرای شههما ع ههرت نشههد .م ههر شهههادت پیروزم دانههه امههام حس هین(ع) و اصههحا بهها
وفاخش و اسارت رياخی آفرخن زخ

ک ری( ) و ايل ی برای شما پ د آور ن ود.

و ای کههوردالن! م ههر نمهی بی یهد ،امه دالور و جوانههان شهیر د مهها را کههه اخهن چ هین در صههح ه يهها و میهدانها بههه شههر تههازی پرداختههه انههد .ای دلههها بسههوزد بحهها
زبونتان! که ندخدخد و نش اختید امه اسهشم را کهه چ ونهه چهون اصهحا حسهین(ع) بها نمونهه و ال هو و سرمشه قهرار دادن آنهها و فداکارخهاشهان در روز عاشهورا ،بعهد از
آن پروانه وار به گرد وجود حسین زمانشهان مهی چرخ هد و ل یه

گوخهان بهه اوامهر مطهاعش ،او را خهاری مهی ک هد و عاشهقانه و مشهتاقانه در زمهره ناصهران دخهن خهدا در

می آخ د و خدا نیز متقابش آنها را خاری می ديد ،ثاب قدم بر شما غال می گرداند که«:إِن تَ صُروا اللَّهَ خَ صُرْکمْ وَخُثَ ِّ ْ أَقْدَامَکمْ»
نفهمیدخد و در نکردخد اخن مطال را و نیافتیهد ،مع هی نصهرت خهدا بهر ناصهران دخه ش را و اولیهاء خها ! و نسه جیده خهود را بهه آ و آتهش يشکه و نهابودی زدخهد.
با اخن وص من نیز تصمیم گرفتم آمدم ،آمدم تا از خدا خاری بطل م .از او خهوايش که م ،التمها

که م ،تها مهرا نیهز جهزء ناصهران دخه ش ق هو ک هد .و مهرا ت هها ناصهر و

خاری گر باشد و ثاب قدمم گرداند و يادخم شود تا به آنچه  ...برسم.
خداخا ،پروردگهارا! بعهد از مهدتها غورهه خهوردن در گردابهها و سهرگرم اخهن و دسه و پها زدن در م جشبهها مهادی و دنیهوی آمهدم ،بعهد از مهدتها کورکورانهه قهدم زدن در
کوچه يای پر پی و خم ظشل و گمرايی ،بعد از مدتها انحرا از مسیر آمدم .موال جان! آمدم تا مرا بابخری.
خداخا؛ التماس می ک م مرا ق و کن .آری ،درس اس و می دانم آنها را می پبخری که خالص و مخلص باش د و پا  .آنها را می پبخری که الخ باش د.

خداخا؛ می دانم که نفهو

مطمو هه را سهوی خهودت رجعه مهی ديهی و آنهها را راضهی و خشه ود ،داخه در بهشه مخصهو

گردانی .می دانم که من نیستم آن کسی که الخه باشهم ،چ هین ع هاختی را و مرحمتهی را! مهی دانهم کهه تهاک ون نفه

خهودت و در جمه ب هدگان خاصه مهی

امهاره را از خهود راضهی کهردم و خوايشههای او را

دن ا کردم.
تکلیه مهن چیسه ؟! اگهر مهرا ناهبخری ،ب هده عاصهی و گمرايهی يسهتم کهه اک هون بها راي مهاخی مهردان

خداخا! می دانم ،الخ درگاي نیستم .خداخا؛ چه کار ک م! په

راي تا به اخ جا آمده ام و اخن چ ین به درگاه بی نیازت اظهار نیاز مهی که م و از تهو مهی خهوايم کهه ب خشهی ام .م هر که

دخ هری توانهای اخهن امهر اسه  ،م هر مهن

عاصی جز به درگاه تو راه دارم و آخا بسوی دخ ری باز گردم که«:ي خرج الع د
االب اال الی مواله»
خداخا؛ آمده ام با حا ندام و پشهیمانی .آمهده ام مهوال؛ م هر بهرای بازگشه عاصهیان بسهوخ جهز در توبهه وجهود دارد؟ و م هر توبهه جهز نهدام اسه ؟ په
نمی پبخری که «:ان کان ال دم من البن توبه فانی و عزت

چهرا مهرا

من ال ادمین»

خداخا؛ اگر تا اخ جها رسهیده ام و اگهر اک هون نهادمم و اگهر اخهن فاصهله از مه جش گمرايهی و ضهشل را تها بهه توبهه و نهدام آمهده ام ،خهودم پهای آمهدنش را نداشهتم.
خودم ،تواناخی پیمودنش را نداشتم .مردانی که پا در راي گهبارده انهد و بسهوی تهو رهی ررخه کهرده انهد و بهه درجهاتی از کمها رسهیده انهد و وجودشهان آک هده از مههر
تو شده ،چون لبت مهر تو را چشیده اند ،در مسیرشان بسوی تو دس مهن و امثها مهرا گرفتهه انهد و کشهان کشهان تها بهه اخ جها کشهیده انهد ،راي مهای مها شهده انهد ،مها
را ارشاد کرده اند و تا آنجا رسانده اند ،که پشیمان از گبشته تارخ

خود شده اخم.

خداخا؛ دخ ر نمی خوايم به گمرايیها بهاز گهردم .دخ هر خوايهان گمرايهی و جهاله و ضهشل نیسهتم ،نمهی خهوايم اخهن حاله پشهیمانی و نهدام در مهن از بهین بهرود.
اما خداخا؛ خود شايدی که دستم را گرفته و تا اخ جها رسهانده و ن هه داشهته انهد .لکهن اگهر ن اشه د ،اگهر دسه مهرا از دسه آنهها جداسهازی ،دخ هر مهددی ن اشهد کهه راه
نی به قر تو را به من ب ماخاند .چ ونه بسوخ بیهاخم؟ در اخهن راه رهوالنی و پهر پهی و خهم کهه جها بهه جهای آن ،دامههای شهیطان و نهامردان بهین راه پههن و گسهترده
شده اس  ،چ ونه بدون دست یری مردان تو را بیاخم؟!
خداخا؛ حر من اخن اس  ،مرا ت ها م بار ،ق

از رفتن و عرو مردان مرا نیز بابخر .مرا ب خش موال ،دستم را ب یر ،مرا بابخر و ق و فرما.

خداخا؛ چ د ساعتی بیشتر به پرواز خالصان نمانده .خداخا؛ آنها دخ ر نزدخه

شهده انهد ،مهیها و آمهاده .خهداخا؛ بهه قهر و نزدخکهی آنهها قسهم مهی ديهم ،فاصهله مهرا نیهز

از بین ب ر.
خداخا؛ به خلو

آنها قسهم مهی ديهم ،وجهودم را خهالص و خهالی از ناپهاکی يها و ناخالصهی يها گهردان .خهداخا؛ وجهودم را فراگیهر بهه آتهش عشه معشهوقان  ،قله م را

بسوزان ،وجودم را خاکستر کن.
خداخا ،خهداخا ،مهوال جهان ،آقها جهان! زنجیريهای بردگهی را کهه شهیطان بهر گهردنم انداختهه ،ب سهشن و از بهین ب هر و مهرا بها انهداختن در قیهد و ب هد اراعه  ،آزاد و ريها
گردان.
خداخا؛ شعله ای سوزان از آتش عشق را به من ب ما ،تا مرا فرا گیرد و بسوزد.
خداخا ،اشعه ای از نور وجودت را بر من بتابان ،تا قل و چشمانم را روشن سازد و تو را درخابم.
موالجان؛ در ر و پوس و وجودم عش و عرفان را نفوذ ده ،تا به معرفت ناخ آخم و تو را در ک م.
خداخا؛ يمراه با جراح جسمم ،روحم را آزاد گردان .نه نه! جراحه کهم اسه  .خهداخا ،خهداخا ،مهوال جهان! جسهمم را چهون آقها و مهوالخم حسهین(ع) ،تکهه پهاره و لهه کهن
و خونم را که معجونی از عشه و معرفه و سهوز و گهداز و عرفهان و مح ه خهود سهاخته ای ،بهر آن جهاری سهاز و آن را گل هون کهن و بهاز بی هاخی سهرخ گونهه خهونم،
که با لط و احسان گل ولهای آن ذکهر خهار ! خهار ! را سهر مهی دي هد ،زشهتیها و سهیايی يهای گبشهته تهارخکم را از جسهمم شستشهو بهده و روحهم را سه ک ا يمهراه
با خالصان و مقربان درگاي بسوی خودت ب ر.
و ای دوستان ،از شما می خوايم که اگهر خداونهد بهر مهن م ه نههاد و بخشهید و از خطايهای گبشهته ام چشهم پوشهید ،شهفاع و دعهای خیهر دوسهتانم در حقهم اجابه
شد و خداوند ق ولم کرد که با آنها به پرواز درآخهم ،مهرا بهدون غسه و کفهن دفهن نماخیهد .زخهرا در صهورتی کهه خهداخم باهبخرد و ب هبرد و مهرا در زمهره شههدا قهرار ديهد،
قانون کلی در مورد شهدا اخن اس کهه پهاکی و رههارت و قداسهتی کهه خداونهد بهه روحهش ع اخه و عطها مهی ک هد ،خهون و جسهم ال سهه ا

را نیهز تحه تهاثیر قهرار

می ديد و آنها را پاکتر از ير پاکی می گرداند و من به يمین عل مهی خهوايم بها يمهان رههارت و پهاکی ،کهه خداونهد بهه مهن عطها نمهوده و بها خهونم شستشهو داده ،او
را مشقات ک م.
دخ ر اخن که می خهوايم؛ خهارره مظلومیه آقها و مهوالخم حسهین(ع) را در ذيهن آنهها کهه جرخهان دفه م را مهی بی هد خها مهی شه وند ،زنهده که م .چهرا کهه حرکه مها
استمرار قیام عاشهورا و يهد مها يمهان يهد کربشخیهان مهی باشهد کهه اخهن خهود خکهی از رايههای اث هات حقانیه يهد و مقصهد و خواسهتمان اسه و دلیلهی اسه
روشن برای آنها که مسهوله شههادت ،براخشهان مسهوله غیهر قابه يضهم و بغهرنج اسه ! کهه درخاب هد ،اگهر کهه شههادت حسهین(ع) حه اسه و بهر آن زاری مهی ک هد،
شهادت ما نیز يمان اس و ن اخد بیشتر از آنچه برای حسین(ع) محزون شدند ،برای ما زاری و بی تابی ک د.
در اخ جا از شما پدر و مادر عزخزم می خوايم که مرا حهش ک یهد و ب خشهید و بدانیهد کهه عمهر يهر چقهدر باشهد ،مهی گهبرد و اخهن بهشه خها جهه م اسه کهه جهاودانی
اس  .و انشاءاهلل ،شما در نزد فارمه زيرا ( ) روسفید يستید .يهر چ هد تحمه داغ جهوان مشهک اسه  ،بهوخژه بهرای شهما ،ولهی در اخهن حها بهه فکهر مظلومیه ايه
بی (ع) در مصی

يای کربش و ق

و بعد آن باشید .ير وقه خواسهتید گرخهه و ندبهه ک یهد ،بهه خهاد ا مهام حسهین(ع) و ام لهیش و نعهش علهی اک هر(ع) باشهید ،تها خداونهد

به شما اجر ع اخ فرماخد.
خوايرانم؛ وق ت

اس و مجا سخن نیسه  .ولهی يمهین را مهی گهوخم کهه زخ ه (ع) را شه اخته و زخ ه وار پیهام رسهان خهونم باشهید .اقهوام و خوخشهان و دوسهتانم

مرا حش ک ید و ب خشید.
و شما ام عزخز و مقاوم؛ ال ته حر و درد د زخاد اسه  ،ولهی نهه موقعیه را و نهه وقه را خهارای نوشهتن نیسه  .ولهی شهما را بخهدا ،از شهما بع هوان جزخهی کوچه
ناچیز از جامعه می خوايم که امام را ت ها ن بارخهد ،اوامهر

و

را مهو بهه مهو اجهرا ک یهد و حهامی او باشهید .ن بارخهد نهامردانی کهه علهی(ع) را مظلومانهه بیسه و په ج سها

خانه نشین کردند که اگر به نهج ال شغهه مراجعهه ک یهد ،سهختی و ت های اخهن دوران را مهی خابیهد و اگهر چشهم بصهیرت داشهته باشهید ،از مظلومیه علهی(ع) و نهامردی
آن خ یثهان و م افقهان دوسه نمها ،جانمههان بهه له مهی آخهد .اماممهان را چههون علهی(ع) خانههه نشهین و اررافیهان و اصهحا خههالص و مخلهص او را کههه يمانها جوانههان
متعهد و مخلص حز اللهی در خهط ري هر ،را چونهان اصهحا امیرالمهؤم ین(ع) در ت ها و سهختی قهرار دي هد و بها غصه پسه يهای حسها  ،حه آنهها را مظلومانهه
از آنها ب یرند و شما را به خدا مهردم چشهمتان را بهاز ک یهد .دوسه و دشهمن اسهشم و ري هر عزخزمهان را از يهم بش اسهید ،آنههاخی کهه چهون شهم آ مهی شهوند ،ولهی
دخ ران ثمره آن را می چش د .ال تهه آنهها ،آن نهامردان خیلهی نفهم هد .چهرا کهه بهه گفتهه شههید مظلهوم بهشهتی ،اخهن عزخهزان حهز اللههی«:شهیفته خدمت هد ،نهه تشه ه
قدرت ».و يدفشهان از اشهغا پسهتها و مقامهها خهدم و بهه گهرد

در آوردن چهرخ عظهیم انقهش اسهشمی اسه  ،نهه مان هد اخ هها بخهارر سهود بهردن و نفه رل هی و

ارضاء شهوات و ...
اما مردم! قضاوت با خودتان اس  ،انتخا راه با خودتان اس  .اگهر بخوايیهد مهی توانیهد درسه عمه کهرده ،حه را بهه مسهتح ديیهد ،از حه دفهاع ک یهد و د ا مهام
عزخز و امام زمان(عج) را از خود راضی ک ید ،خها مهی توانیهد چونهان مردمهان زمهان علهی(ع) رفتهار ک یهد کهه سرگبشه و بهدبختی آنهها را خوانهده و شه یده اخهد .امیهدوارم
خدا شما را در انتخا صحی راه کم

ک د.

در ضمن چون موق رفتن زخاد در شهر تامه نکهردم ،لهبا از بهرادران و دوسهتانم مهی خهوايم چ انچهه حقهی بهه گهردن مهن دارنهد ،بهه بهرادرم علهی اصهغر سهرافراز و در
صورت دسترسی نداشتن به اخشان به داخی ام ...مراجعه نماخ د.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید احمد علی پوالد خوای
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
***
scan.jpg, 611.jpg
scan6668.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد جعفر تمدن
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
****
خاررات:
***
611.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید علی ثبوت
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام علی ث وت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«و ال حو و ال قوه اال با اهلل العلی العظیم»
«الْحَمْدُ لِلّهِ الَّبِی يَدَانَا لِهَبَا وَمَا ک َّا لِ َهْتَدِیَ لَوْال أَنْ يَدَانَا اللّهُ»
به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان و با خاد شهیدان به خون خفته انقهش اسهشمی و بها درود بهر تمهام ب هدگان خهالص خهدا کهه بهه حه اسهوه يهای زمهان يسهت د و
به ما خفت ان ندای بیدار با

می دي د و با قیام خود ،آوای فهت را بهرای مها خاکیهان بهه ارمغهان مهی آورنهد .بها سهشم بهه پیشه اه مقهد

آقها امهام زمهان(عهج) و ناخه

بر حقش خمی ی روح اهلل و با سشم بهر زايهدان شه و شهیران روز ،م ادخهان توحیهد و مجايهدان فهی سه ی اهلل و آموزگهاران مها دانشهجوخان دانشه اه ج ه

و مخلصهان

و سالکان حماسه آفرخن صح ه ن رد ح علیه بار و با سشم بر مل مسلمان اخران و مقاوم و مجايدان و خانواده شهدا ،معلولین ،مجروحین و مفقودخن.
باری ،يم اک ون که در اخن لحظات حسا

و سر نوش سهاز ،اسهشم عزخهز مها را بهه خهاری مهی رل هد ،بها کولهه بهاری از گ هاه و روخهی سهیاه ،ولهی بها دلهی امیهدوار بهه

ندای«ي من ناصر خ صرنی» حسین زمانمان ل ی

می گوخیم و امیدوارم که خداوند بزر پبخرا گردد.

الهی! ای خدای بزر ؛ ای که به ما تواناخی دادی و ما را به صهرا مسهتقیم يهداخ فرمهودی ،يمچ هان کهه در عملیهات گبشهته بها امهداد يهای غی هی خهود مها را کمه
فرمودی ،در اخن ن رد سرنوش ساز نیز چون ج

بدر و فت مکه ،ما را با امداديای غی ی خوخش کم

فرما.

خداخا؛ از اخن که تو به ما اجازه دادی که ما با تو سخن گوخیم ،شکرگزارخم و اگر ب ده گ هکارت با تو سخن ن وخد ،چه ک د!
خداوندا؛ از اخن که ما را در اخن زمان مقد

آفرخدی ،شکرگزارخم.

خداوندا؛ از اخن که به گ ايکارانی مث من اجازه حضور در ج هه دادی ،شکرگزارخم.
خداخا؛ از اخن که به ما جمهوری اسشمی با ري ری پیام ر گونه ی امام ام عطا فرمودی ،شکرگزارخم.
خداخا؛ از اخن که به من توفی شرک نمودن در عملیات ،عطا فرمودی شکرگزارم.
ای خدای بزر ؛ از اخن که تو را به مقدار اند شکر کردم ،شکرگزارم.
ام حز اهلل ،اسشم عزخز به حضور شهما در ج ههه احتیها دارد ،زمهان را غ یمه شهمرده و اسهشم عزخهز را خهاری فرماخیهد .و باخهد ب هوخیم کهه زمهان ،زمهان حسهین(ع)
اس و مکان نیز کربشس  .ير که دارد يو

کر و بش ،بسم اهلل!

باخد جواب و باشیم و فردای قیام در مقاب شههیدان ب هوخیم کهه چ ونهه از خهون عزخهز و گل هون شهما پاسهداری کهردخم .باخهد عهر

که م کهه مهردم! جسهد شههیدانی

که در میدان تکه تکه می گردد ،به امید فهت کهربش و فهت کهربش يمه بل هد مهی خوايهد .باخهد ب هوخیم کهه پیهام شههیدان در آخهرخن لحظهات ،نهدای ج ه
پیروزی اس و اخن ندای مقد

باخد تحق کام خابهد و سسهتی در امهر دفهاع مقهد

يمکهاری بها خزخهدان اسه  .باخهد ب هوخیم کهه اگهر اخهن ج ه

جه

تها

امسها تمهام نشهد،

سس ن ردخد که يمیشه باخد م ارزه بین ح و بار وجود داشته باشد.
و من يم اک ون که در م طقه شلمچه ،چ دخن روز اس که ن رد بها شهدت تمهام بهین حه و باره ادامهه دارد ،بهر خهود[واجه ] مهی دانهم کهه اخهن چ هد کهشم را متهبکر
گردم ،باشد که مؤثر و مفید واق گردد .دفاع از جمهوری اسشمی به گفته امام ام از
ايم واج ات اس و اخن دفاع بر عههده ماسه کهه باخهد تها اتمهام تجهاوز و احقها حقهو مله مظلوممهان ادامهه پیهدا ک هد .داشهتم اخهن چ هد کلمهه را مهی نوشهتم کهه
داستان فضی را از رادخو ش یدم و فضی کسی بود کهه ابتهدا سهرکش بهود و بعهدا توبهه نمهود .خهداخا؛ مهن نیهز گ ايکهارم ،شهرم ده ام .ولهی در اخهن لحظهات آخهر امیهدوار
و م قل و دلم به شو سر کوخ ير لحظه پر می کشد و به شدت عاش لقای تو يس .
ای خدای بزر ؛ نمی دانم چ ونه در مقابه خوبیهاخه ابهراز احساسهات نمهاخم و بها چهه زبهانی له بهه سهخن ب شهاخم ،کهه ای مهوال جهان! تهو نهاخه آرزو يهای مهن
يستی.
خداخا؛ از گ ايم درگبر که تو غفارالبنوبی! و از تو می خوايم که عی هاخم را باوشانی ،که تو ستارالعیوبی! خداخا؛ از گ ايانم درگبر.
از شما مردم می خوايم که قرآن زخاد بخوانیهد ،راه شههدا را ادامهه بديیهد و بهه جههاد اک هر و اصهغر قیهام ک یهد .امهام امه را ت هها ن بارخهد ،از دوله جمههوری اسهشمی
حماخ ک ید ،بها فحشها و م کهرات بهه شهدت برخهورد نماخیهد ،انجمهن اسهشمی تشهکی ديیهد ،از اختشفهات باريیزخهد ،بها سهااه و بسهیج روابهط صهمیمی و گهرم داشهته
باشید ،در امر بازسازی شرک داشته باشید ،با خانواده يای آسی دخده در ج
اگر من در ج

ابراز احساسات نماخید ،به امور دنیوی کمتر برسید و آخرت را فرامو

نک ید.

کشته شدم ،ق رم را ساده و معمهولی بسهازخد .از تجمهشت بهه شهدت خهودداری فرماخیهد و بهر کفهن مهن دعهای جوشهن ک یهر ب وخسهید و از خهدای بهزر

براخم رل مغفرت نماخید.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
خداخا چ ان کن سرانجام کار
تو خش ود باشی و ما رست ار
علی ث وت8361/86/13 -
ش چهارش ه -ساع 81:36
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محسن جابری
تاریخ تولد1683/1/6 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام محسن جابری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
«شهید سعید اس و شهادت سعادت»
وصی نامه ب ده حقیر خدا و سرباز فداکار امام ،محسن جابری
با درود به ري ر ک یر انقش اسشمی امام خمی ی ...و با سهشم مجهدد بهه شههیدان بهه خهون خفتهه ،سهخ م را آغهاز مهی که م .مهن بها میه و رضهای خهودم عهازم ج ههه
يای ح علیه بار شدم ،تا گامی مث

در جه به ثمر رسهیدن ايهدا انقهش اسهشمی بهردارم .مهن بهه ج ههه مهی روم تها بها کمه

دخ هر بهرادران ،اسهشم راسهتین

را به دخ ر کشور يای جهان نشان ديیم.
من به ج هه می روم تا با کم

دخ ر برادران ،مش محکمی بر ديان ابر قدرتها بزنیم و به آنها بفهمانیم که آمرخکا يی غلتی نمی تواند بک د.

ما به ج هه می روخم ،تا به آمرخکای ج اختکار بفهمانیم که اگر گلی ازگلستان حسین(ع) پرپر گش  ،به جای خ

گ  ،ديها و صد يا گ دخ ر می روخد.

سخن اولم با برادرانی که مرا می ش اس د و خا نمهی ش اسه د ،اخهن اسه کهه مهرا ب خشه د و مهرا حهش ک هد .چهون اگهر شهمايا مهرا ن خشهید ،خداونهد نیهز مهرا نخوايهد
بخشید .ب ابراخن ،امیدوارم که يمه دوستان و آش اخان مرا حش ک د و مرا ب خش د.

سخن دوم با يمکشسی يهاخم اسه و آن اخهن اسه کهه سه ر مدرسهه يها را ريها نک هد و بجهای تعطیه کهردن مدرسهه ،بهه آمهوختن علهم باردازنهد ،تها انشهاءاهلل ،بها
کم

شهما بهرادران گهامی در راه خهود کفهاخی برداشهته باشهیم و دسهتمان بهه سهوی شهر و غهر دراز ن اشهد .امیهدوارم کهه يمهه شهما در درسههاختان پیهروز و موفه

باشید.
سخن سومم ،با پدر و مادرم اس  .ای پدر و مادرم؛ من می روم تا با کم
پدرم و مادر؛ سخ م با شما اخن اس که اگر شهید شدم ،در مهر مهن اشه

دخ ر برادران راه حسین(ع) را ادامه داده و پرچمدار حسین(ع) باشیم.
نرخزخهد و گرخهه نک یهد .چهون يمهه مها از رهر خهدا آمهده اخهم و بهه سهوی او بهاز خهوايیم

گشه  .مههن مههی روم تهها راه امههام حسههین(ع) را ادامههه داده و پرچمههدار حسههین(ع) باشههم .ب ههابراخن ،اگههر خواسههتید در مههر مههن اشه
آزادمردان جههان اشه

برخزخهد .و اگهر خواسهتید گرخهه ک یهد بهه خهاد امهام حسهین(ع) اشه

يستیم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
وسشم
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برخزخههد ،بههه خههاد حسههین(ع) سههرور

برخزخهد ،چهون مها راه حسهین(ع) را ادامهه مهی ديهیم و پرچمهدار حسهین(ع)

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید علیرضا جباری
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
***
633.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حمدرضا حقیقی
تاریخ تولد1683/8/11 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمدرضا حقیقی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درود و سشم به امام زمان مهدی موعود(عهج) دوازديمهین اختهر تاب ها آسهمان والخه و امامه و بها درود بهه مرجه عالیقهدر و ري هر ک یهر انقهش اسهشمی ،ناخه بهه
ح حضرت مهدی(عج) حضرت آخ اهلل امام خمی ی.
ما با کما می و رضا به ج هه يای ح علیه بار مهی شهتابیم .پهدرجان و مهادر عزخهزم؛ يهر وقه کهه بهه خهاد مهن افتادخهد و خواسهتید گرخهه ک یهد ،بهه خهاد آن روزی
بیفتیهد کههه امهام حسهین(ع) چ ونههه شهجاعانه يمههراه خهاران وفههادار

در صههحرای داغ کهربش ج یهد و جههان خهود را فههدای اسهشم کههرد و بههه خهاد آن روزی بیفتیهد کههه

چ ونه جوانان مها سهی ه سهار کهرده بودنهد و در مقابه تهوپ و تانه

رهاغوت زمهان (شهاه خهائن) اخسهتادگی کردنهد .آری! بهه خهاد آن روزی باشهید کهه چ ونهه حضهرت

ع ا (ع) مردانه و شجاعانه در راه اسشم و برای از بین بردن کفر دو دس نازنی ش را فدای اسشم کرد.
آری ،ای پدر و مادر و ای برادران عزخزم؛ قسم خاد می ک م و به شهما قهو مهی ديهم کهه مها پاسهداران حضهرت مههدی(عهج) و ناخه بهر حقهش به شهکن زمهان ،امهام
خمی ی رخشه ظلم و فساد را از بین[می برخم] و پرچم مقد

اسشم را در سهر تها سهر گیتهی بهه ايتهزاز در خهوايیم آورد .و سهفار

مهن اخهن اسه کهه بهه مکته اسهشم

ار ب هید ،مکت ی که مرا به ج هه نور علیه ظلم کشانید.
و سفار

دخ ر من ،اخمان به عد و امام و اص والخ فقیه .اصلی کهه ضهامن خهون شههیدان اسه  ،اصهلی کهه بهر ر ه آخهه شهرخفه«:خَها أَخُّهَها الَّهبِخنَ آمَ هواْ أَرِیعُهواْ

اللّهَ وَأَرِیعُواْ الرَّسُو َ وَأوْلِی األَمْرِ مِ کمْ» اراع از آن واج شده اس .

ساا

خداخی را که به من م

نهاد که ق

از مهرگم ،جهه و امهام خهود را بش اسهم و بعهد از اخهن شه اخ و يهداخ مهرا از لغهز

نجهات داد و امکهان اخهن را داد کهه

ناخالصی يا را از درون بزداخم و يمواره تا ي ام مر نیز از او می خوايم که اعمالم را خالص گرداند.
خداوندا؛ به من نعم يای بسهیاری عطها کهردی و از ي هام وجهودم غهر در نعمه ياخه بهودم .امها يهی نعمتهی بهراخم بزرگتهر از وجهود امهام خمی هی نیسه  .خهداخا؛
يمواره از تو مسول دارم ،به من استحقا شکر اخن نعم را بديی.
خداوندا؛ اگر نتوانستم تمام اوامر او را اجرا ک م ،خودت می دانی يرگز نی و اراده ام بر اخن امر ن وده اس  ،بلکه ناشی از ناآگايی بوده اس .
خداخا؛ تقاضا می ک م وفات مرا در شهادتم قرار ديی.
خداخا؛ روری بر من مقرر دار که از پیروان امام خمی ی در دنیا باشم.
خداخا؛ بر رو عمهر امهام عزخزمهان بیفهزا و از تمهام مله شههید پهرور و اخثهارگر مهی خهوايم ،خع هی خهوايش دارم ،خوايشهی کهه تمهام شههیدان اسهشم دارنهد«:امهام را
ناراح نک د ».دخ ر اخن که وحهدت کلمهه ای را کهه امهام عزخزمهان يمیشهه اشهاره مهی ک هد ،از دسه نديیهد تها قهانون اسهشم بخهوبی پیهاده شهود و مسهجديا را کهه
س ری عظیم اس  ،پر و زنده ن ه دارخد.
بعد از من ،دخ ر برای من گرخه نک ید و بجای اخن که من مادر ندارم ير ش جمعه تعداد خ بر سر ق ر من ب بارخد که بجای مادرم گرخه ک د.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد جعفر حقیقی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمد جعفر حقیقی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم و درود به پیشه اه حضهرت بقیهه اهلل االاعظهم اروا ح ها لهه الفهداء و ناخه بهر حقهش ،امهام امه  ،خمی هی به شهکن و بها سهشم و درود بهه روان پها شههدا ،از
صدر اسشم تا ک ون.
درود و سشم به تمام رزم دگان اسشم در کلیهه ج ههه يها کهه بهرای پیهروزی حه علیهه باره مردانهه م هارزه مهی ک هد .و درود بهه تمهام مهادرانی کهه کهه توانسهت د در
دامان خود فرزندانی پرور

دي د که در ير زمان و ير مکان برای پاسهداری قهرآن ،در راه خهدا ،جهان بهر که آمهاده شهدند .بهه تمهام پهدران و مهادرانی کهه ج هر گوشهه

خود را در ج هه ح علیه بار از دس داده اند .پ

از گبش  7سا ج ه

شاخد بتوانم با ايداء خون خود درخ اسشم را آبیهاری که م .ولهی افسهو
شهادت در راه خود

بهین اخهران و عهرا مهن بهر خهود واجه دانسهتم تها بهه ج ههه حه علیهه باره بهروم ،تها
کهه مهن بها کولهه بهاری از گ هاه آمهده ام و از خهدا مهی خهوايم کهه از تقصهیرات مهن ب هبرد و

را نصی من ب رداند.

ای دانش آموزان و يمکشسی ياخم؛ مهن خیلهی کهوچکتر از آنهم کهه بخهوايم بهرای شهما وصهیتی ب وخسهم ،امها امیهدوارم اخهن را بهه ع هوان خه

بهرادر کهوچکتر از خهود

بابخرخد و به آن عم ک ید و آن اخن اس که امام را ت ها ن بارخد و ج ههه را گهرم ن هه دارخهد و يمچ هین درسهتان را بخوانیهد و اگهر نمهی توانیهد بهه ج ههه يها بروخهد ،بها
در

خواندن خود ،مش محکمی بر ديان ابرج اختها بزنید و يرگز از خط امام خار نشوخد.

باز يم می گهوخم ،امهام را ت هها ن بارخهد و مثه آن کوفیهانی کهه از امهام حسهین(ع) دعهوت کردنهد ،ولهی يهی کهدام از آنهها امهام را خهاری نکردنهد ،ن اشهید کهه خهدای
ناکرده ،اگر روزی«ي من ناصر خ صرنی» امام بل د شهود ،آن روز اسه کهه مها نهابود مهی شهوخم .نهه ت هها روز نهابودی مها بلکهه روز نهابودی زحمتههای رسهو خهدا( )
و تمام امامان معصوم(ع) ،مخصوصا سرور آزادگان امام حسین بن علی(ع) خوايیم شد.
و شما ای مل اخران؛ يمیشه در صح ه حضهور داشهته باشهید و اخهن ج ههه يها را خهالی ن بارخهد و يمیشهه در ج ههه آمهاده باشهید و ن بارخهد م افقهان از ررخه شهما بهه
شما ضربه بزن د .و دخ ر اخن که ج هه يا را خالی ن بارخد و يمیشه در ج هه آماده باشید.
آخا وقتی آخر اخن دنیا مر اس  ،حی نیس که مرد در بستر بمیرد! مرد باخد ،مرد میدان باشد ،م ارزه ک د و ح دخ ران را از دس غارت ران ب یرد.
مادر؛ از تو می خوايم ،پ

از شهادت من يی ن ران ن اشید ،حتی خه

قطهره اشه

يهم نرخزخهد .زخهرا بها رخخهتن اشهکتان و خها نهاراحتی شهما ،ضهد انقهش و دشهم ان

اسشم خوشحا خواي د شد .شکر خدای بزر را که بهه مهن توانهاخی داد و بهه مهن جسهم سهالم عطها فرمهود تها بتهوانم در راه اسهشم کوشهش که م و بها کهافران بجه م
و بتوانم ادامه دي ده و پیرو راه ان یاء باشم.
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خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدالمهدی خاکچور
تاریخ تولد1681/11/6 :
تاریخ شهادت1657/5/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
**
خاررات:
***
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***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید غضنفر خسروانی
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
شهید واالمقام غض فر خسروانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 با سشم و درود بهر امهام عصهر مههدی(عهج) و ناخه بهر حقهش خمی هی به شهکن ،درود بهی پاخهان بهر پارسهاخان صهح ه يهای ن هرد و سهشم بهر ارواح پها و ری ههشهدای صدر اسشم و با درود بر ب یان بار جمهوری اسشمی اخران.
خدم پدر گرامی؛ ج ا آقای مشهدی قدمعلی خسروانی ،سشم علیکم
پ

از تقدخم و عر

سشم ،سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد متعها خوايهان و خواسهتارم .امیهدوارم کهه يمیشهه مثه گلههای بههاری شهکفته و خ هدان باشهی و يهی

گونه ناراحتی براخ امکهان پهبخر ن اشهد .بهاری ،اگهر بخهوايی از احهوا فرزنهد حقیهر خهودت ،غضه فر بها ارهشع باشهی ،الحمهدهلل ،سهشمتی کهه خکهی از نعمتههای الههی
اس  ،برقرار اس  .به جز دور بودن از فیض حضورتان ،که آنهم خدا کرخم اس که اخن اخام دوری ری شود و چشمم به جما شما روشن گردد.
پدرجان؛ نامه پرمهر و مح
نیس و نخوايد بود.

آمیهز شهما در بهتهرخن سهاعات زنهدگی بدسهتم رسهید و زخهارت گردخهد و مهن يهم جهوا آن را براخه نوشهتم ،کهه بهدانی فراموشهی در کهار

ما عشاخر که اي اخرانیم
ما به غیر از خدای خال خکتا
م ز ما به کوه و دش بود
چون خمی ی عزخز ري ری دارخم
مث قمری يمیشه رو در گردن
نه به صدام امان ديیم نه به اربابش
تا به نابودخش کمر بسته اخم
نه زشر زغر می ترسیم
نه زآواک

ناوگان باکر

نه زتوپ و تان

می ترسیم

روز ما يم ی به خ

يجوم خطر

خسروانی که شعر انقشبی گف
متکی به لط خزدانیم
يی ذکر دخ ر نمی دانیم
خ

به خ

يمچو شیر غرانیم

جان به ک مرد و زن گو

به فرمانیم

شاب و تاب شرع قرآنیم
نامه دخکته کرده را نمی خوانیم
پوزه ا

را به خا می مالیم

ير دوشان مث پشه می رانیم
يمچو بادباد بچه مردانیم
نه زبم اتم يراسانیم
لشکر کور چو موری می دانیم
نظم شعر

به تمام می خوانیم
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ابوالقاسم خضری
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
شهید واالمقام ابوالقاسم خضری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور برادر عزخزم ...سشم عر

می ک م.

برادرم؛ امیهدوارم کهه سهشم گهرم مهرا کهه از فرسه های دور و دراز ،از فهراز و نشهی کويههای سهر بهه فله
زاريای سرخ شهادت ،به پیش اه م ارکتان معهرو

کشهیده آسهمان و از میهان امهوا خروشهان درخايها و اللهه

مهی دارم ،از صهمیم قله بابخرخهد ...بهرادرم؛ الزم دانسهتم کهه چ هد کلمهه ای از احهواالت خهودم بهرای شهما ب وخسهم،

که بدانی فراموشی در کار نیس و نخوايد بود.
برادرم؛ امیدوارم که بتوانم ادامه دي ده راه امام حسین(ع) باشم و با دادن خون ناچیزم ،رايی برای ظهور انقش مهدی(عج) باز ک م.
و من می روم ،که با شعار«ال اله اال اهلل» ،به نهدای«يه مهن ناصهر خ صهرنی» ،امهام امه  ،خمی هی ک یهر ل یه

گفتهه و مشه محکمهی بهه ديهان خهاوه گوخهان شهر و

غر  ،به سرکردگی دو ابر قدرت شوروی و آمرخکا بزنم.
بهرادرم؛ امیهدوارم کهه در بهه جهها آوردن فهراخض مع هوی سهعی بیشههتری ک هی و يمهین رهور کهه در پههاکی ثابه کهردی کهه از دخ ههران بهتهر يسهتی ،در بهه جهها آوردن
فراخض دخ ی ،از جمله نماز يم از دخ ران بهتر باشی.

خشصه برادرم؛ بیشتر از اخهن وقه شهما را نمهی گیهرم ،تمهام دوسهتان ،اقهوام ،خوخشهان و نزدخکهان از جملهه؛ مهادرم ،پهدرم و ...و يهر کسهی از مها سهراغ گرفه  ،سهشم
برسانید ،خداحافظ.
دوستدار شما
ابوالقاسم خضری8366/81/83 -
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید غالمرضا خوشرو
تاریخ تولد1681/3/8 :
تاریخ شهادت1635/1/14 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام غشمرضا خوشرو
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«اشهههد ان ال اهلل اال اهلل و اشهههد ان محمههد رسههو اهلل و اشهههد ان علی ها ول هی اهلل» را بههر ل ه دارم و م هی روم تهها بههه دشههم ان اسههشم يشههدار ديههم کههه ای کههوردالن
نادان! بدانید که اسشم و مسلمین يمیشه و در يمه جا آماده م ارزه با کفار يست د .و در اخن جا چ د وصی :
 -8مادرم؛ می دانم که داغ فرزند برای مادر خیلهی مشهک اسه  ،امها چهه که م کهه آتهش عشه بهه شههادت قله م را سهوزانده اسه  .په

مهادرم ،خودتهان مهرا حهش

ک ید ،امیدوارم که در نزد حضرت زخ ( ) رو سفید شوخد.
 -1پدرم؛ می دانم که برای من زحم کشیدخد و ش و روز تش
نتوانستم وظیفه ام را نس

می کردخهد کهه مهرا بهزر ک یهد تها در اخهام پیهری دسه شهما را ب یهرم ،امها خجاله مهی کشهم کهه

به شما انجام ديم و امیدوارم که خداوند يم به شما لطفش را ع اخ فرماخد.

 -3خوايرانم؛ از شما می خهوايم کهه در مهر مهن گرخهه نک یهد و بهر مهزارم ن رخیهد .زخهرا کسهی در حجلهه بهرادر
زخ ( ) ص ور باشید و زخ

وار راه مرا و شهدای دخ ر را ادامه ديید.

 -3از شما ا قوام و خوخشان می خوايم که ناراح ن اشید و گرخه نک یهد و ل ها
و بر س

گرخهه نمهی ک هد و از شهما مهی خهوايم کهه مان هد

مزارم چ ین ب وخسید:

سهیاه ،بهراخم ناوشهید و يهر شه جمعهه بهر سهر ق هرم بیاخیهد و بهر مهزارم فاتحهه بخوانیهد

در مسل عش جز نکو را نکش د
رو به صفتان زش خو را نکش د
و از تمام برادران و دوستانی که از دس من بدی دخهده انهد ،خهوايش مهی که م کهه بهرای رضهای خهدا مهرا حهش ک هد و ضهم ا دعهای کمیه در شه جمعهه بهر سهر
ق رم بخوان د.
دخ ر عرضی ندارم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ببراز خوشگفتار
تاریخ تولد1687/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
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***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید مصطفی دادگر
تاریخ تولد1685/3/1 :
تاریخ شهادت1636/11/18 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام مصطفی دادگر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

« ...فَمَن کَانَ خَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیَعْمَ ْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا خُشْرِ ْ بِعِ َادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
«پ

کسی که به مشقات پروردگار

امید بسته اس  ،عم صال انجام می ديد و در ع ادت پروردگار

احدی را شرخ

او نمی گیرد».

از وقتی که خداخم را ش اختم و خهود را پیهدا کهردم و دانسهتم کهه بهدنی ضهعی و نهاتوان کهه در مقابه عهالم و زمهان ،کوچه  ،نهاچیز و آسهی پهبخر اسه و يمیشه ی
نیس و مشايده کردم که چ د صه احی بیشهتر نمهی پاخهد و فهمیهدم کهه جسهم مهادی نمهی توانهد بها روحهم پهرواز ک هد ،لهبا احسها

ابهدخ و غهرور کهردن را خهامو

کردم و در صدد بر آمدم تا به لقاء پروردگارم ناخ شوم و اخن کار با انجام عم صال امکان پبخر اس و تصمیم گرفتم اعما صال را با اخش

انجام ديم.

دوس داشتم ش زنده داری ک م ،زخرا با شه زنهده داری اسه کهه انسهان بهه مقهام محمهود مهی رسهد .دوسه داشهتم گم هام و ت هها باشهم و بها خهدا باشهم .دوسه
داشتم در راه خدا يداخ شوم و بر آن يداخ پاخدار بمهانم و بها خلهو

بهه خهداخم نزدخه

شهوم .و يمهواره امیهدوار بهودم کهه په

(خدا) در جهاد اصغر در ج هه خدا فدا شوم.
خداخا؛ خلو

نی در نماز و غل ه بر يوای نف

و توفی رفتن به ج هه را به اخن حقیر عطا بفرما.

از کسه تقهوا و جههاد اک هر در راه او

خداخا؛ پرکايی يستم ،در مقاب عظمت !
خداخا؛ اگر نفسم پاخین برود و باال نیاخد ،يی يستم.
خداخا؛ می دانم تو غفارالبنوبی و تو ستارالعیوبی .ولی خداخا؛ نمی دانم که آخا گ ايان مرا از کثرت و زخادی می آمرزی؟ و آخا عی هاخم را می پوشانی؟!
خداخا؛ اگر از زخادی ع ادتم و نمهازم پايهاخم ورم ک هد و از زخهادی رکهوعم ،کمهرم بشهک د و از زخهادی سهجده ام چشهمانم از حلقهه بیهرون بیاخهد ،ولهی بهاز خهداخا شهرم ده
ام و شاخسته بخشیدن خکی از گ ايانم نیستم و اگر گ ايانم را ب خشی از فض و کرم تو اس  ،نه از ع ادت من.
بار پروردگارا؛ تو را دوس دارم و به سوخ می آخم ،مرا بابخر.
خداخا؛ آنهاخی را که ح دنیا ،آنها را از خاد تو و معاد تو غاف کهرده اسه را يهداخ کهن و بهه آنهها اخمهانی عطها کهن تها بهه ل یه

امهام به شهکن خمی هی عزخهز پاسه

دي د و به ج هه بیاخ د.
«إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِنَنَّ لَهُمُ الجَ َّ َ خُقَاتِلونَ فِی سَ ِی ِ اللّهِ فَیَقْتلونَ وَخُقْتَلونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنجِی ِ وَالْقرْآنِ»...
وصی نامه سرباز خاکی خدا و ع د ضعی خدا و ع د عاصی درگاه ح تعالی ،بسیجی سااه اسشم و سرباز امام عصر(عج) مصطفی دادگر.
چه معامله پرسودی اس که خداوند متعا جهان و مها مهؤم ین را بهه بههای بهشه خرخهدار اسه  ،تها کهی باخهد در خهوا غفله بسهر بهرد! بیهدار شهوخد و بها خهداختان
معامله ک ید .بهترخن زمان و بهترخن مکان در حا حاضر ج هه يای ج ه
خاف  ،به شر آن که راي خداخی باشد و در کارياخ اخش

نهور علیهه ظلمه مهی باشهد .ال تهه ،در پشه ج ههه يهم مهی تهوان بهه چ هین مهوي تی دسه

داشته باشی.

با سشم به پیش اه بقیه اهلل االعظم ارواح ا روحی له الفداء و با سشم به امام امه و نیهز بها سهشم بهه خهانواده يهای محتهرم شههدای انقهش اسهشمی کهه بها خهدا معاملهه
کرده اند.
چون برای دومین بار جهه م هارزه بها دشهم ان اسهشم و آنهان کهه قصهد دارنهد از گسهتر

اسهشم فقهايتی و صهدور انقهش اسهشمی و پیهاده شهدن دسهتورات راسهتین

اسشم جلوگیری ک د ،رايی کربشيای اخران اسشمی می شوم .لبا سفارشاتی را بر اخن کاغب مادی می نوخسم:
در حالی به ج هه می روم کهه امیهد بهه قهر خداونهد دارم و آگايانهه رايهم را انتخها کهرده ام و در حهالی رايهی دخهار عاشهقان«اهلل» مهی شهوم کهه اخهن کلمهات را بهر
زبان جاری می ک م:
«اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسهو اهلل و اشههد ان علیها ولهی اهلل» و امامه امامهان معصهوم(ع) و آخهرخن آنهها کهه ب ها بهه دالخلهی در پهرده غی ه بهه سهر
می برد و ق و ري رخ و مرجعی امام ب شکن خمی ی ک یر و ناخ بودن اخشان از رر امام زمان(عج).
می روم تا با نثار آخرخن قطرات خونم به دشم ان اسشم ب وخم ،مکت هی کهه شههادت دارد ،اسهارت نهدارد و بها قطهره قطهره خهون سهرخم بهه تمهام مهردم ب هوخم :يمهه مها
مسوولیم و مسوولیتمان س ین اس و ير ک

در ير جهای اخهن مملکه نفه

مهی کشهد ،مسهوو اسه  .مهردم! بهه خهدا اخهن دنیهای مهادی يهر چهه باشهد ،تمهام مهی

شود.
در آخرخن لحظات عمرم عاجزانه از شهما مهی خهوايم؛ امهام را ت هها ن بارخهد .بهار دخ هر عاجزانهه از تمهام مهردم و بخصهو

جوانهان عزخهز مهی خهوايم مسهاجد را خهالی

ن بارخد و در صح ه يا حضور داشهته باشهید .از والخه فقیهه بهه نحهو احسهن پشهتی انی ک یهد و بهر مخالفهان والخه فقیهه سهخ ب یرخهد .فرصهتی بدسه آمهده ،زمهان،
زمان حساسی اس  .ای کسانی که آرزو داشتید در رکها امهام حسهین(ع) جههاد ک یهد و شههید شهوخد ،م هر اک هون دخهن اسهشم کهه يمهان دخهن حسهین(ع) اسه مهورد
حمله دشم ان قرار ن رفته ،پ

چرا به خاری اسشم و حسین زمان نمی شتابید!

مردم عزخز ،خهانواده يهای شههدا ،اسهرا ،مفقهودخن ،جان هازان ،روزی خوايهد آمهد ،آنهان کهه فرزنهد داده انهد و عزخزشهان را در راه اسهشم شههید شهده اسه  ،خوشهحال د و
آنان که نداده اند ،پشیمان.
بار خداخا؛ از تو می خوايم که ما را از پشیمان شدگان قرار نديی.
ای مردم؛ بدانید قیام عالم باقی و آخرتی بی پاخان اس  ،په
سختی اس و پادا

بکوشهید تها توشهه آخهرت را تهیهه ک یهد .بهه خهاد شه او ق هر باشهید و بدانیهد عهبا گ هکهاران ،عهبا

مؤم ین بسی زخاد .ت هها دن ها اخهن دنیهای مهادی گهرفتن عاق ه بهدی دارد و بهه گفتهه مهوالی متقیهان علهی(ع)« :مها زخهاد ،دخهن را بهه بهاد ف ها

داده و اس ا غفل و فراموشی د را فرايم می سازد».

پدرم؛ مرا به خارر رضاخ خداوند متعا حش کن .فرزند خوبی براخ ن هودم و نتوانسهتم آن حقهی کهه بهر مهن داشهتی بهه خهوبی اداء که م و اخهن بهه عله اخهن بهود کهه
رايم را ش اخته بودم .پدرم؛ از رر من از تمام کسانی که از من ناراحتی دخده اند ،حش بودی بطل .
مادرم؛ که زحمتهای زخادی بهراخم کشهیدی ،امیهدوارم کهه مهرا حهش ک هی و زخ ه وار پیهام خهون مهرا بهه جهانیهان برسهانی .در سهو شههادت مهن گرخهه نکهن و اگهر
گرخه کردی به خاد امام حسین(ع) گرخه کن ،تا خاد او پا برجا بماند.
مادرم؛ آخا اگر من شهید نمی شدم تو می توانستی در صهحرای محشهر جهوا خهانواده يهای شههدا را بهديی؟ مهن جرخهان خهون سهرخ شههیدانی چهون امهام حسهین(ع) را
در وجودم ح

کردم و رگهاخم را تحم آن خون ن ود .مادرم! به کسانی که از دس من ناراحتی دخده اند ،ب و تا مرا حش ک د.

از برادران و خويرانم می خوايم که اگر از رر من ناراحتی دخده اند ،مرا حش ک د و اسشم عزخز که اک ون مظلوم واق شده را خاری ک د.
قدر امام عزخز را بدانید و درصدد باشید تا او را که ي وز کسی بدرسهتی نشه اخته اسه را بش اسهید و بش اسهانید و اخهن را بدانیهد کهه وای بهر مها اگهر قهدر امهام ک یهر امه
را نش اسیم ،که اگر کفران اخن نعم مقد

ک یم دچار بشی بزر خوايیم شد.

نمی دانم چرا نشسته ام و اخ ها را می نوخسم ،آخا گ ايانم پا شده!
خداخا؛ پاکان و مخلصان به سوخ آمدند و اک ون آنچ ان تهبخ ی عطا کن تا به مقام دخدارت ناخ آخم.
اگر سعادتی پیدا شد ،مرا در ک ار ق ر سه شهید عزخز ده خیر علیا به خا بساارخد.
اما سفارشات آخرم:
به آنها که با دادن اخن يمه شهید ي وز از خوا غفل شیطانی بیدار نشهده انهد ،مهی گهوخم و از امه حهز اهلل مهی خهوايم تها بهه آنهها ب وخ هد :کهه دخ هر جهای آمرخکها
و شوروی و کسانی مث شما که خود را ررفدار خل می دانید ،ولی از خل جداخید و خل مسلمان را به خا و خون می کشید در اخران اسشمی نیس .
يمچ ین به کسهانی کهه بها تهمه و افتهرا مهی خواي هد ،افهراد حهز اللههی و مخلهص را از صهح ه خهار ک هد ،چهه در دارا و چهه جايهای دخ هر ،مهی گهوخم عهبابی
سخ در انتظار شماس  .و به ام مسلمان می گوخم که با آنها با قارعی رفتهار ک هد و بهر ديهان آنهها بکوب هد و بهه اشهرار از خهدا بهی خ هر مهی گهوخم ،کهه شهما ي هوز
نفهمیده اخد که آخرتی و روز حسابی وجود دارد.
خداخا؛ اگر قاب يداخت د ،يداخ و اگر قاب يداخ نیست د ،خوار و ذلیلشان ب ردان.
«اللهم انا نرغ الیه

فهی دولهه کرخمهه تعزبهها االسهشم و ايلهه و تهب بهها ال فها و ايلهه»

مهدی(عج) خمی ی را ن هدار
برای حفظ اسشم ،از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا.
والسشم
ع د عاصی خدا ،مصطفی دادگر

خاررات:
***
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خهداخا ،خهداخا ،تها انقهش
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدالحسین دلیر
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1635/1/61 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع دالحسین دلیر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَّبِخنَ يَاجَروا فِی سَ ِی ِ اللَّههِ ثهمَّ قتِلهوا أَوْ مَهاتوا لَیَهرْزُقَ َّهُمُ اللَّههُ رِزْقًها حَسَه ًا وَإِنَّ اللَّههَ لَهُهوَ خَیْهر الهرَّازِقِینَ» «و بهه آنهان کهه در راه خهدا يجهرت کردنهد و سها

کشهته

شدند خا مرده اند ،قطعا خداوند به آنان روزخی نیکو می بخشد و يمانا اوس بهترخن روزی دي دگان».
ب بر ای مادر که اخ

کربش می خواندم
از دخار دور خار آش ا می خواندم

وصی نامه ع د خدا ،ع دالحسین دلیر ،متولد ،8318:اعزامی از دارا ،

3668: .

به نام خدا پاسدار حرم خون شهیدان ،به نام خ انه روشه ی بخهش قل ههای محهزون و مههدی موعهود(عهج) خهاور مظلومهان ،امیهد ناامیهدان و بها درود بهر ناخه بهر حقهش
خمی ی بزر و ري ر مستضعفان جهان و با سشم بر شما ام قهرمان و سشم آخر بر تو ای مادر و بر تو ای پدر.
ای پدر دلسوز و زحمتکش ،ای پدری که دستهای پی ه بسهته ات بهه مهن امیهد ،عشه و زنهدگی مهی داد .سهشم بهر تهو ای مهادر رنهج کشهیده و مح ه ندخهده ،مهی دانهم
که خون د خورده ای تا مرا به اخن سن و سا رسانده ای.
مادرم؛ آرزويا داشتی .اما مادرم! عش به«اهلل»چیزی اس دخ ر[چیز دخ ری اس ] .دخدار حسین(ع) لبت دخ ری دارد.

مادر؛ اگر مر

فرزند سخ اس  ،به زخ ( ) فکر کن و به لیشی اک ر مرده ،نظر کن.

بارالها! بار گ ايم بر دوشم س ی ی می ک د.
خداوندا! عاجزانه تقاضا دارم ،مرا ق و فرماخی.
خداخا؛ خع ی من از س

اصحا که کمترم .خداخا! تو او را ق و کردی ،اما مرا يم ق و کن.

بار خداخا؛ بهتر می دانی من دخ ر به اخن دنیا تعل ندارم و اخن دنیا و تمام آنچهه در اوسه بهه خهاد تهو پشه سرگباشهتم .خهداخا! دخ هر مهرا بهه اخهن زنهدان ديشهت ا بهاز
ن ردان.
و نهاتوانم و در برابهر عظمه تهو .ای قهادر متعها ! مهرا بیهامرز و پها گهردان

خداخا؛ وقتی خود و تو را ش اختم ،فهمیدم و در کهردم کهه چقهدر عهاجزم و چقهدر کوچه
و آن اه مرا پیش خود ب ر.
خداخا ،بارالها! با کوله باری از گ اه رو به تو آوردم و به امید رحم تو ،به امید مغفرت تو و آمرز

تو.

خداخا؛ زبانم قاصر اس از وص رحم تو و کثرت گ ايان خوخش.
خداخا؛ از حسین(ع) خجال می کشم ،از علی اک ر(ع) شرم دارم ،از فارمه زيرا( ) معبرت می خوايم.
خداخا؛ خجال می کشم ،از وقتی که دوستانم ،شهیدان عزخز رو به حسین(ع) بروند و من ت ها بمانم.
اک ون چ د پیامی جداگانه:
 -8ام حز اهلل (جوانهان)؛ بهه خهدا مسهوولید ،بهه خداونهد سهوگ د مسهوولی سه ی ی در ق ها خهون شههدا دارخهد .اگهر در عهالم بهاقی شههدا جلهوی شهما را ب یرنهد و
ب وخ د با خون ما چه کردخد؟ چه جوا می ديید! جوانان؛ مسوله اصهلی ج ه

اسه  ،يمهه چیهز را ريها ک یهد و بهه ج ههه بیاخیهد .بهه خهدا اخهن فرصه يها دخ هر بدسه

نمی آخد ،در آخ ده پشیمان خوايید شد .برادرانی که تواناخی رفهتن بهه ج ههه را دارخهد ،درنه

نه

اسه  .نک هد خهدای نکهرده خیها ک یهد ج ههه بهه امثها مها نیهاز دارد.

بر امام عزخز و اسشم باب رفتن به ج ههه م ه ب هبارخم؟ خیهر! اخهن مها يسهتیم کهه بهه ج ههه نیهاز دارخهم ،مها نیهاز دارخهم کهه در ج ههه خهود را بسهازخم .ن اخهد اسهلحه
دوس شهیدتان بی صاح بماند ،ج هه يا را پر ک ید.
 -1پدر و مادر؛ مرا حش ک ید .گرچه خیری از مهن ندخهده اخهد ،گرچهه مهن حه فرزنهدی را نتوانسهتم اداء که م .پهدر و مهادر؛ در مهر مهن گرخهه نک یهد ،اسهتقام ک یهد
که«:إِنَّ اللّهَ مَ َ الصَّابِرِخنَ»  ،مث زخ (ع) باشید و ثاب ک ید که خانواده شهید يستید.
برادران و خوايرانم؛ از شما تقاضا دارم خون مهرا پها

بدارخهد و جهای مهرا پهر ک یهد .بهرادرانم؛ خودسهازی را فرامهو

نک یهد ،جهای خودسهازی ج ههه ياسه  .خهوايرانم؛

گرخه نک ید و به زخ (ع) نظر ک ید.
و اما شما ،دوستانم و يمکشسی ياخم؛ شما که پش نیمکه مدرسهه در

مهی خوانیهد و دخ هر آن لحظهه يها نخوايهد رسهید ،په

قهدر خهود را بدانیهد .يهر کهه امکهان

و قدرت ج یدن دارد ،واج اس به ج هه بیاخد .سهعی نک یهد بها آوردن عهبر و بهانهه خهود را قهان ک یهد ،شهما بهه ج ههه نیهاز دارخهد ،باخهد کهه خهود را بسهازخد .عزخهزان؛
برای رضای خدا مهرا حهش ک یهد .مهن کهه جهز خهوبی از شهما چیهزی ندخهدم و شهرم ده ام .ب هابراخن اگهر لطه خهدا شهام اخهن ب هده گ هکهار گردخهد و خهدا مهرا بهه
میهمانی دعوت کرد ،بار دخ ر می گوخم :مرا حش ک ید.
خداخا؛ تا ظهور دول خار ،خمی ی را برای ما ن هدار.
«ان اکرمکم ع داهلل اتقیکم»
ع دالحسین دلیر -ايواز8361/1/11 -
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شهید عباس دولتخواه
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع ا

دولتخواه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه ب ده گ هکار درگاه خدا و سرباز آقا امام زمان(عج) ،ع ا

دولتخواه

«اال و من کان فی ا باذال مهجته مور ا علی لقاء اهلل نفسه فلیزح مع ا فانی راح قرخ »
«آگاه باشید ،ير ک

حاضر اس که خون پا قل خود را در راه مها بهب ک هد (مجهانی و بهدون م ه ) و خهود را بهرای دخهدار خداونهد آمهاده کهرده ،بها مها حرکه ک هد،

که من بزودی حرک می ک م».
«اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسو اهلل و اشهد ان علیا ولی اهلل»
با سشم و درود به م جی عهالم بشهرخ  ،آقها امهام زمهان(عهج) و سهشم بهر حسهین(ع) و رقیهه حسهین(ع) و زخ ه حسهین(ع) و فارمهه زيهرا( ) ،مهادر امهام حسهین(ع) و
سشم بهر خمی هی اخهن ذرخهه زيهرا( ) و قله تا هده تمهامی مستضهعفان جههان و سهشم بهر خهاران حسهین(ع) و خهاران خمی هی و سهشم بهر شههدا از ج ه
خدا( ) تا عملیاتهای والفجر.
اخن وصاخا از رر دوس خیرخواه و کوچ

شما ،ع ا  ،پبخرا باشید.

بهدر رسهو

او سخ ی به مردم عزخز و يمیشه در صح ه:
ای مردمی که يمچون کويی اسهتوار در برابهر مشهکشت و نارسهاخی يها مقاومه مهی ک یهد .پیرمرديها مان هد ح یه بهن مظهاير و زنهها ،فارمهه گونهه و خهوايران مان هد
زخ ( ) و ام کلثهوم و خهوايران کوچه

مان هد رقیهه حسهین(ع) و بهرادران مان هد علهی اک هر و قاسهم دامهاد و بچهه يهای کوچه

مان هد علهی اصهغر و محسهن(ع) کهه

يمچون شیری خروشان با خزخدخان به پیکار مشغولید ،به شما توصیه می ک م:
که با تکیه به«اهلل» و خداخی که به ب هدگانش در قهرآن مهژده پیهروزی و فهت داده اسه کهه مستضهعفان روزی وارث زمهین خواي هد شهد .بها اخهن فرمهوده خهدا در قهرآن،
باخد اعمالتان را خالص و پا و بی رخا ک ید و خودتان را به آفرخدگارتان نزدخ

ک ید.

ای مردم پا نی و قوی د ! يمیشه ير کاری که می خوايید انجام ديید با احکام و دستورات اسشم وف ديید و بعد آن را عم ک ید.
ای مردم فداکار ،عزخز و جان بر ک ! شما در اخن دنیا وقتههای زخهادی دارخهد ،از اخهن موقعیه يهای رشخهی اسهتفاده ک یهد و يهر روزتهان بها روز ق ه فهر داشهته باشهد.
خع ی اعمالتان نس
و تش

به دخروزتان ،خوبتر باشد و قل آقا امام زمهان(عهج) را از خهود خشه ود بدارخهد .بیهدار باشهید ،ن بارخهد گهر صهفتها اخهن جامعهه اسهشمی کهه بها رنهج

و با خونهای عزخزانتان به ارمغان آورده اخد را ت اه ک د و به آنها فرص توروه کردن نديید که خدا با شما اس .

اخن جامعه ،باخد از خورشید يم در جهان نورانی تر باشد .ای مهردم مهربهان و عزخهزم؛ بها خهدا عههد و پیمهان ب دخهد کهه يمهه اعمالتهان را پها و بها خلهو

نیه انجهام

ديید .او از خودتان شروع ک ید و خودتان را از گ ايان گبشته پا ک ید .م وخید چ ونه؟
با توس به اي بی (ع) ،خع ی با خاندان رسو اهلل( ) و موالخمان سیدالشههدا(ع) و بها توسه بهه خهداخی کهه مهی فرماخهد«:يهر ب هده ای کهه توبهه بهه درگهاه مهن ک هد،
توبه او را پبخرا يستم و او را دوس می دارم».
ای مردم با اخمان و پا ؛ شما اخن گونه موال و خداخی دارخد ،ير چهه زودتهر خهود را از گ هاه پها ک یهد تها در دنیهای آخهرت شهرم ده و سهر بهه زخهر ن اشهید و فرخه اخهن
دنیا ،عرو

بظاير زخ ا را نخورخد که داماديها و عروسههای زخهادی را بهه کهام خهوخش کشهیده اسه  .بهه فکهر امیها چ هد روزه اخهن دنیهای فهانی ن اشهید ،بهه فکهر شه

او ق ر و تارخکی آن باشید که حضرت علهی(ع) موالخمهان مهی آخهد و مهی فرماخهد :آخها بهه دسهتورات مها عمه کردخهد؟ امهر بهه معهرو و نههی از م کهر کردخهد؟ دن ها
والخ فقیه و ري ری جامعه اسشمی بودخد ،آخا واقعا شیعه و پیرو ما بودخد؟
ای مردم غیور و شجاع؛ امام عزخز ،اخن حسین زمان و ناخه آقاخمهان امهام زمهان(عهج) را ت هها ن بارخهد .دن الهه رو امهام عزخزمهان باشهید ،تها در آخهرت شهرم ده اخهن سهید
که از ت ار رسو اهلل( ) اسه  ،ن اشهیم .و حهامی رخهی

جمههور ،بهرادر خام هه ای باشهید ...کهه مهورد تنخیهد امهام ،کهه جهان و روح مها فهدای لحظهه ای از عمهر اخشهان

شود ،يست د.
پیام من به معلمان عزخز و دلسوزم اخن اس که:
فرزندان عزخز و معصوم و پا را با قرآن و کتابهای مبي ی آش ا سازند و ير دانش آموز را باخد استاد اخش نماخ د و علم او را رو به افزاخش ب رند.
شما ت ها کسانی يستید که جامعه را آش ا به مسهاخ سیاسهی و اقتصهادی مهی ک یهد ،مواظه اعمالتهان و حهر زدنتهان بهرای دانهش آمهوزان باشهید کهه وظهاخ سه ین
بر عهده دارخد و از خدا بخوايید که شما را لحظه ای به خود وا م بارد.
پیام دخ ر من به دانش آموزان ،که استاد اخش برای من بودند:
از شما می خهوايم کهه بها نفه

درونهی خهوخش کهه يمهان نفه

امهاره اسه  ،ن هرد و م هارزه ک یهد کهه بزرگتهرخن و بهاالترخن اعمها و کاريها اسه  .و اوقهات فراغه

خودتان را بها مطالعهه کهردن کتابههای مهبي ی و علمهی مشهغو ک یهد و از عملشهان بهرای پیشهرف جامعهه اسهشمی و بهرای مله محهروم اسهتفاده ک یهد و اگهر اسهشم
احتیا به نیرو در میادخن اخن ج

وج

يای آخ هده پیهدا کهرد ،کتابهها و قلمهها را بهه زمهین ب بارخهد و اسهلحه را بهه سهی ه بفشهارخد و بهه يهر ابرقهدرت ،چهه شهر و

چه غر و چه م افقان داخلی بفهمانید که ما علم و دخ مان با يم اس .
راستی ،کسانی کهه ظهايرا دم از انقهش مهی زن هد ،در يهر ل ها

و مقهام و پسهتی کهه يسهت د ،بهه آنهها فرصه مکیهدن خهون محهرومین را نديیهد و کسهانی کهه مهی

خواي د جامعه را رو به استعمار ب رند ،اخن پانکها و سوسهولها را مهی گهوخم ،اخهن ان لههای جامعهه را ،يهر چهه سهرخعتر ارشهاد ک یهد ،اگهر قابه ارشهاد نیسهت د ،پهوزه آنهها را
به زمین بکشید تا جامعه پا و م ظم و با احکام خداوند و قرآن پیش برود ،انشاءاهلل.
و شما خوايران و زخ

يای جامعه اسشمیمان که حجابتان و پها دام هی تهان ،مان هد بها ملکهوتی اسه کهه اخهن رزم هدگان دلیهر مهرد را در عملیهات يها بهه جلهو مهی

راند .اخن نصاخ را از رر برادر حقیرتان بابخرخد:

خوايران گرامی؛ ت اه بودن و سالم بودن جامعه ،دسه شماسه  .باخهد شهما زخ ه گونهه باشهید ،خهوايران بها عفه و پها دامهن ،باخهد از يهر گونهه گ هاه دور باشه د ،کهه
يست د.
خوايران مهربانم؛ حجا شما از خهون سهرخ مها کوب هده تهر اسه و بها اخهن عمه پهوزه تمهام م افقهان و کسهانی کهه در را

مسهاخ فسهاد اخشقهی يسهت د ،بهه خها

کشیده می شود.
خواير؛ فرخ ابلی

و ابلی

يا را نخهور! بهه خهدا قسهم آخرتهی در کهار اسه  ،آنجها فارمهه زيهرا( ) مهادر امهام حسهین(ع) اخسهتاده ،بترسهید از تهارخکی ق هر .اگهر شهما

لحظه ای از خدا و عبا آخرت غافه شهوخد و خهداخی نهاکرده گ هايی از شهما سهر زده شهود ،قله مادرتهان ،فارمهه زيهرا( ) را بهه درد آورده اخهد و شهیطان و اسهتعمار
را شاد کرده اخد.
خوايران پا و با عف دانش آموز؛ اگر لحظه ای پهیش آمهد کهه میهادخن ج ه

احتیها بهه شهما خهوايران داشه  ،قلمهها را بهه زمهین گباشهته و مسلسهلها را بهه دسه

گیرخد و سی ه متجاوزخن و خزخدخان را بشکافید.
پیام من به پدر و مادرم که مرا با رنج و مشق و بی خهوابی دادن بهه خهود بهزر کهرده انهد ،ولهی در برابهر اخهن يمهه زحمهات و رنجهها ،مهن آنهان را ناراحه کهردم .او
از ير چیز ،مرا حش ک د و مرا قل اً ب خش د.
و شما مادر صه ورم! کهه يمچهون کهويی اسهتوار مشهکشت را تحمه کهردی ......يمچهون زخ ه ( ) بها

و صه ر را پیشهه کهن .و مادرجهان؛ اگهر حجلهه عروسهی مهرا

ندخدی ،به خاد حجله عروسی قاسم(ع) با .
راستی پدر و مادر؛ من آغشته به گ اه يستم و امیدوارم که خدا به ح خون حسین(ع) و خون خودم تمام گ ايانم را بیامرزد.
خوايرانم؛ م ادا برای من گرخه ک ید ،که اگر برای من گرخه ک ید روحم در عبا اس .
من برای اخن به ج هه رفتم که پرچم «اهلل اک ر» را در سراسر جهان به ايتزاز در آورم و برای برقراری حکوم ح در اخن دنیا به ج هه رفتم.
و ما برای خدا و دخن اسشم و قرآن شهید شدخم ،نهه بهرای چیزيهای دخ هر دنیهوی .شههید حمیهد خهرم در انتظهار ماسه و مهی خهوايم بهه ک هار او بهروم ،امهام حسهین(ع)
م تظر ما می باشد.
شهید حمید خرم م تظر من اس  ،که مهن بهه مشقهات او روم و بها چشهمان خهوخش مهی بیه م کهه او بهرای اسهتق ا از مهن مهی آخهد  ..........يهی گونهه عکسهی بهر سهر
ق رم نص نک ید ،گ سرخ محمدی به جای عکسم و در ک ار آن گ سرخ محمدی ،اسمم را ب وخسید.
اگر شهید شدم ،خ

مهر کربش که در جی م اس  ،روی پیشانیم قرار ديید.

سشم برادرم احمد ،که يمچون موسی بن جعفر علیه السشم اسیر شده را برسانید.
مادرجان و پدرجان و خوايران مح وبم و برادرانم؛ رايم را ادامه ديید.
در آخر التما

دعا
سرباز آقا ابالفض الع ا (ع)
عا
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شهید حسن دهقان
تاریخ تولد1681/5/8 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسن ديقان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سشم و درود به ري ر ک یر انقش امام خمی ی ،من خ

روسهتازاده ای يسهتم کهه بهرای ج ه

بها دشهم ان دخهن و مهیهن و قهرآن بهه ج ههه ن هرد حه علیهه باره مهی

روم.
و می روم تا پیروز نشوخم ،بر نخوايم گش  .خا اخن که خداوند ،شهادت که آرزوی من اس را نصی م ک د.
از پدر و مادرم می خوايم که اگر من به آرزوی خهود رسهیدم ،اصهش ناراحه نشهوخد .چهون فرزنهدتان در ج ههه ن هرد اسهشم ،بهر علیهه خزخهد زمهان ،صهدام کهافر ،نهوکر و
تجاوزکار می ج د و تا آخرخن قطره خون ،دس از ج

بهر نخهوايیم داشه  .تها خه

فرمانديی صدام اس تا آزادی راه کربشی حسین(ع) ،دس از ج

وجه از خها مها در دسه متجهاوزخن آمرخکها ،خع هی ارتهش فرخه خهورده ،بهه

بر نخوايیم داش .

والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
سرباز اهلل ،حسن ديقان
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شهید خلیل دهقانی
تاریخ تولد1687/3/11 :
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نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام خلی ديقانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
وصی نامه آقای خلی ديقانی ،فرزند قاسم ،شهرستان دارا فار  ،روستای تیزآ  ،مح  :پادگان امام خمی ی ايواز
با عر

سشم به آقا ولی عصر(عج) و با عر

سشم و درود فراوان به ناخ بر حقش خمی ی ک یر و با عر

اخ جان حقیر خلی ديقانی ،عضو بسیج دارا  ،بها رضهاخ کامه و بهدون يهی شه
از حسرت نرفتن به ج هه ،به ج هه آمده ام ،تا اخن که ندای ري ر ک یرم را ل ی

سشم و درود فراوان بر شهیدان کربشيای اخران.

و تردخهدی و بهدون يهی گونهه زور و اج هاری بها دلهی پهر از نشها و قل هی آک هده

گفته و شخصی باشم که حسین زمان را خاری نموده باشم.

باری ،من که به ج هه عزخم کرده ام از کشته شدن و معلو شدن و مجرو شدن يی با ندارم.
باری ،فقط چ د کلمه دخ ر به عر

می رسانم:

پدر و مادر و خواير مهربانم؛ از اخهن کهه بهی خ هر رفهتم ،معهبرت مهی خهوايم و از شهما مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد .زخهرا شهما خیلهی حه بهه گهردن مها دارخهد.
يمچ ین از تمامی برادرانم نیز حش بودی می رله م و از يمهه آنهها نیهز التمها
امام عزخز اراع کرده و خکی از سربازان مخلص امام زمان(عج) باشید ،انشاءاهلل.

دعها دارم .از يمهه شهما مهی خهوايم کهه ج ههه يها را خهالی ن بارخهد و يمهه از فرمهان

باری ،از مردم شهید پرور دارا مهی خهوايم؛ يمهین رهور کهه مها راه شههیدان را ادامهه دادخهم ،شهما نیهز ادامهه ديیهد تها اخهن انقهش و کشهور عزخزمهان را از يهر گونهه
دشمن و از يرگونه نفا ريا سازخم.
آری ،چیزی که از شما خانواده ام می خوايم اخهن اسه کهه بهرای مهن اصهش گرخهه و زاری نک یهد ،فقهط بهرای مهن دعها ک یهد و شهکر خهدا بجهای آورخهد کهه بهه آرزوی
يمیش ی خود رسیده ام .انشاءاهلل ،شما نیز به ير آرزوخی که دارخد ،برسید .باری فقط سخ ان و صح

يای من يمین و ب .

باری ،به ام فرزندم خوايرم را يمیشه و ير يفته جمعه ،از قو من ب وسید و بر روی ق ر من بیاورخد تا او را زخارت ک م ،يمچ ین(خاسر و سمانه).
باری ،برادران عزخزم؛ انشاءاهلل يمیشه در
از پدر و مادرم التما

بخوانید و يمیشه برای خدا و برای رضای او و برای حفظ قرآن ،از ير گونه تش

دعا دارم ،حشلم ک ید .خواير عزخز و مهربانم؛ برای من اصش ناراح ن ا  ،يمچ ین تمامی برادرانم ،شما نیز برای من ناراح ن اشید.

خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی(عج) خمی ی را ن هدار.
خلی ديقانی ،عضو بسیج دارا  ،تارخ اعزام به ج هه8361/1/81 :
والسشم -من اهلل توفی
خلی ديقانی

خاررات:
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و کوشش درخغ نورزخد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد رضا دیانی
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
***
خاررات:
***
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***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد صادق دیندارلو
تاریخ تولد1687/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمد صاد دخ دارلو
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه ب ده حقیر خدا محمدصاد دخ دارلو
«اللهم ارزق ا توفی الشهاده خالصا فی س یل
اک ون که پ

تح راخه ن ی

م اولیائ »

از سیزده قرن پرده ظلهم و تهارخکی کهه چههره تشهی سهرخ را پوشهانیده بهود ،فهرو رخختهه و پهرچم«نصهرمن اهلل» ،حسهی ی بدسه سهرباخت ان فلسهفه«ان

الحیوه عقیهده و الجههاد» نشهات گرفت هان نغمهه« »...و فرخهاد «اهلل اک هر» و «ال الهه اال اهلل» برافراشهته شهده و مهی رود تها بهه [قطه دسه ] سهردمداران پهرچم کفهر و
الحاد و تجاوز بیانجامد و اک ون که دخن خدا جهز بها خهون سهرخ پیهروان راه خهونین حسهین(ع) انجهام نمهی گیهرد .و اک هون کهه جوانهان سهر از پها نشه اخته و بها شهو و
شع زندگی را ريا کرده و به سوی لقهای پروردگهار خهوخش مهی شهتاب د .مهن نیهز کهه ريهروی از سهاک ان کهوی حسهی م و بها خهدای خهوخش میثها شههادت بسهته ام،
لی

ح را اجاب گفته و به سهوی ج ههه حه مهی شهتابم .چهرا کهه مها پیهرو راه حسهی یم و در مکته حسهین(ع) جهز خهط سهرخ شههادت و جهز مهر در راه عقیهده،

رايی وجود ندارد .که رايی اس بسوی ح و راه يمه سعادتم دان و اولیاءاهلل در رو تارخ .
خداخا؛ دعوت را ل ی

می گوخیم و به سوی تو بازگش می ک یم و ت ها تو را می خوايیم و تو را می خوانیم ،که ت ها توخی امید و ملجاء درماندگان و عاشقان.

خداخا؛ ما را وام بار! که ماخیم رل ک دگان راي و ادامه دي دگان راه سرخ حسی .
خداخا؛ به يمه شهیدان راي سوگ د که ما را لیاق و سعادت شهادت ع اخ بفرما و در جوار شهدای راي  ،ما را محشور ب ردان.

به پدر و مادر توصیه می که م کهه در مهر مهن زخهاد بهی تهابی نک هد و در غیها مهن ن رخ هد و يمیشهه خهدا را در نظهر ب یرنهد و يهد و مقصودشهان قهر الهی اهلل
باشد ،که اوس ارحم الراحمین.
و برادر کوچکم را با مساخ اسشمی آش ا سازند ،تا انشاءاهلل در آخ ده بتواند س ر من را پر نماخد و برای رخشه کن کردن ظلم و بیداد ال و و اسوه باشد.
اگر من شهید گردخدم ،خا در گلزار شهدای دارا دفن نماخید و اگهر مقهدور نشهد در گلهزار شههدای اسهته ان ،چهون مهی خهوايم يمهراه بقیهه شههدا باشهم و چهه بهتهر کهه
در گلزار شهدای دارا باشم که يمراه فرمانده عزخزمان عار يا و معلم يا ،زايدی يا و يمکشسی ياخم ،ع ا
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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اسشمی يا باشم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید رستم راستی
تاریخ تولد1651/7/11 :
تاریخ شهادت1638/8/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام رستم راستی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
با درود و سشم فراوان به ري ر ک یر انقش و سشم بر ارواح شهیدان انقش اسشمی ،وصی نامه خود را آغاز می ک م:
بارالهی! با نام تو و با خاد و برای تو قصد عزخم به ج هه حه بهر علیهه باره نمهودم تها شهاخد بتهوانم بهه آرزوی خهود کهه يمهان شههادت در رايه مهی باشهد ،برسهم و
بتوانم با اخثار خون خود که يمچون قطره ای در برابهر درخها اسه  ،دخهن تهو را دوبهاره په
در سراسر جهان گستر

از  8366سها زنهده سهازم و بهه خهاری خهودت و دخ هر رزم هدگان ،دخهن تهو را

ديیم و زمی ه را برای ظهور آقا امام مهدی(عج) فرايم سازخم.

بار خداخا؛ به من توفی شهادت در راي را عطا کن .زخرا که من مر در بستر را برای خ

فرد که مدعی اعتقاد به خدا می باشد ،ن

می دانم.

خداخا؛ دوس دارم که در روز قیام  ،در برابر امام حسین(ع) شرم ده ن اشم و تن من نیز مان د حسین(ع) تکه تکه باشد ،انشاءاهلل.
خداخا؛ اخن ري ر ک یر را برای اخن ام اسشمی ،به خارر ري ری انقش تا ظهور آقا مهدی(عج) ن هدار و او را از خطر م افقان در ساخه خود محفوظ نما.
خداخا؛ دشم ان اخن انقش را خوار و ذلی فرما.

بارالهی! انسانی که خ

بار آفرخده شده اس  ،خه

بهار نیهز مهی میهرد و سهرانجام او مهر اسه و يهی راه فهراری نیهز از آن نیسه  ،په

چهه بهتهر کهه اخهن مهر در

راه تو باشد که صاح و آفرخ ده او يستی و کسی که در راه تو قدم نهاده و تو را خاف  ،ير چه به غیر از تو بود ،بی داخ و علم مهر تو را بر افروخ .
خداخا؛ چ ین سرآغاز زندگی دخ ری می باشد که دخ ر پاخانی ندارد و آن زندگی ابدی می باشد.
خداخا؛ از تو می خوايم که گ ايان مرا ب خشی و مرا دخ هر بهه خانهه بهر ن ردانهی .زخهرا اخهن قهدر عاشه يسهتم کهه دخ هر صه رم ل رخهز و سهر رفتهه اسه و ت هها يهدفم
پیش تو آمدن اس .
و تو ای مادر عزخز و فداکارم؛ يرگز در مر من گرخه و زاری نکن .زخهرا مهن کهه دخ هر از علهی اک هر امهام حسهین(ع) بهتهر ن هوده ام ،سهعی کهن مان هد زخ ه ( ) صه ور
باشی.
و تو ای پدر؛ مان د کويی اسهتوار بها  ،کهه خهاری باشهی در چشهم م افقهان .و تهو ای پهدر و خهواير مهن ،سهعی ک یهد يمیشهه خهاور انقهش باشهید و از دسهتورات امهام
پیروی ک ید و شما دوستان و رفیقهان و يمکشسهیان و معلمهان گرامهی؛ سهعی ک یهد يمیشهه اخهش
يمشهرخان عزخز التما

دعا دارم و دخ ر وقتی نمانده و آماده عملیات می شوخم ،خدا ن هدار يمه شما باشد.
رستم راستی ،ب ده حقیر و ذلی خدا
 17ماه م ار رمضان -سا 8363
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و تقهوی را پیشهه کارتهان قهرار ديیهد .و در آخهر از تمهام دوسهتان و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حمید رستگار
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1633/4/13 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
***
خاررات:
****
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید مجید رستگار
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام مجید رست ار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
اخ جان مجید رست ار ،به ج هه ج

ح علیهه باره مهی روم کهه بها نثهار خهون خهود درخه ت وم هد اسهشم را آبیهاری که م و درسهی از آموزگهار شههیدم حسهین بهن

علی(ع) آموخته باشم و من خودم از روی آگايی کام اخن راه را انتخا کردم و نه زوری بود و نه اج اری.
و ما باخد از ري ر آزادگان حسین(ع) آموختهه باشهیم ،کهه او مهی گفه  :زنهدگی وقتهی شهیرخن اسه کهه اسهشم در خطهر ن اشهد و در غیهر اخ صهورت زنهدگی تله و نهاگوار
اس .
نصیحتی که اخ جان به کلیه دانش آموزان دارم اخن اس که امام را دعا ک د و فرخ اخن عوام فرخ ان و م افقان کور د را نخورند.
مجید رست ار
بسم ر الشهدا والصدخقین
با سشم و درود بر م جهی بشهرخ و سهتاره تابهان امامه  ،امهام مههدی(عهج) و ناخه بهر حقهش امهام خمی هی ک یهر و بها سهشم و درود فهراوان بهر خهانواده يهای شههدا،
وصی نامه خود را شروع می ک م.

اخ جان با آگايی کهاملی کهه از شههادت دارم ،بهرای دفهاع از اسهشم و حیثیه انقهش اسهشمی و دفهاع از مملکه اسهشمی بهه فرمهان بهزر ري هر و مرجه مسهلمانان
جهان حضرت امام خمی ی ،به ج هه ج

ح علیه بار شهتافتم و امیهد اسه کهه خهون مها نهها نوپهای انقهش اسهشمی را بهارور ک هد و شههادت مها موجه آگهايی

و رشد فکری جامعه جهانی گهردد .از شهما مله عزخهز و قهرمهان مهی خهوايم کهه پشهتی ان والخه فقیهه و روحهانیون م هارز و متعههد بهه اسهشم باشهید .کهه بقهو امهام
عزخز ،روحانی اس که تا ک ون اسشم را زنده ن ه داشته اس .
خداخا؛ مر در بستر را نصی من ن ردان .خداخا؛ اگهر خهون بهی قابه و جهانم بهی ارز

مهن قابلیه آن را دارد کهه در راه تهو رخختهه و فهدا شهود ،خهون و جهان خهود را

در راه تو دادم.
جوانان؛ م ادا! در بستر خوا و در غفل بمیرخد ،که امام حسین(ع) در میدان ن رد شهید شد.
ای مادران؛ م ادا! از رفتن فرزندانتان به ج هه جلوگیری ک ید ،که فردای محشر نمی توانید جوا زخ ( ) را بديید که تحم  71شهید نمود.
سهخ ی بها بهرادران گهردان فجههر :بهرادران اسهتغفار و دعها را از خهاد ن رخهد ،کهه بهتهرخن درمانهها بههرای تسهکین دردياسه و يمیشهه بههه خهاد خهدا باشهید و در راه او قههدم
بردارخد و حضورتان را در ج هه يای ح علیه بار ثاب ن ه دارخد و تا مرز شهادت امام عزخزمان را خاری ک ید.
برادران؛ در ير يفته روزيای دوش ه و پ جش ه اعما مردم به خهدا عرضهه مهی گهردد و بهرای يهر مهؤم ی اسهتغفار مهی گیهرد ،م هر بهرای ب هده ای کهه بهین او و بهرادر
مسلمانش کی ه باشد .پ

برادران م ادا خدای ناکرده با يم کی ه و نفا داشته باشید ،والسشم.

مادرجههان؛ مهی دانههم داغ فرزنههد بههرای يههر مههادری خیلهی مشههک اسه  ،امهها مههن از شههما انتظههار دارم کههه مان ههد بههانوی بههزر اسههشم و اسههوة مقاومه  ،خع هی حضههرت
زخ ( ) در برابر مشکشت و داغ فرزندت مقاومه نمهوده و سهکوت را تها حهد امکهان مراعهات کهرده تها دشهم ان اسهشم و م افقهان بدان هد کهه در يهر زمهانی ،مهادرانی
شیر زن چون شما پیرو زخ ( ) يستید و فرزندان خود را با افتخار يدخه به اسشم می ک ید.
مادرم؛ قام را بل د گیر و ندای«اهلل اک ر ،خمی ی ري ر» سر ده و سخن شهیدان راه خدا را به مردم برسان ،که يمان سخن ما پیروی از قرآن و خدا می باشد.
پدرم؛ کوه با

و چون کوه استقام کن و اراده ای آي ین گیر و خ

لحظهه از نهام خهدا و خهاد او غافه م ها  .در راه دخهن بکهو

کهه يهر چهه کوشهش ک هی ،بهاز کهم

اس .
پدرم؛ گرخه مکن و مان د شکوفه يای بهاری خ دان و خوشحا با  .زخرا در راه يد مقد

گام برداشته و جان باخته ام.

مادر؛ تو بوستان س ز وجود م هی و مهن آن غ چهه تهوام ،کهه تهوام پرورخهده ای .مادرجهان؛ سهشم بهر تهو کهه بهاالخره بهر احسها

مادرانهه ات پیهروز شهدی و فرزنهدت را

روانه میدان ن رد ح علیه بار نمودی و گفتی که«:تو را در راه خدا ،يدخه بهه انقهش اسهشمی مهی که م ».و مهن بهه وجهود تهو افتخهار مهی که م کهه مهادری از سهشله
حضرت زيرا( ) يستی.
خ

عر

دخ ر با پدر و مادر و خوخشاوندانم دارم و آن اخ س که اگر مهن بهه فهیض عظهیم شههادت ناخه آمهدم ،يهی ناراحه ن اشهید و بهر سهر ق هر مهن گرخهه نک یهد.

و خیا ک ید که من ن وده ام و خا خم
وخ

برادرانم بوده ام .چرا؟ چون کسی ن ود که بر سر ق ر حسین بن علی(ع) گرخه ک د.

سخن با برادران؛ شما امیهد آخ هده انقهش يسهتید و شهما وارث خهون شههیدان مهی باشهید ،تها مهی توانیهد دشهمن ظهالم و خهاور مظلهوم باشهید .اخهن گفتهه مهوالی

متقیان حضرت علی(ع) می باشد«:حر ح ب وخیهد ،گهر چهه بهه ضهررتان باشهد ».و از ري هر عظهیم الشهان پیهروی ک یهد کهه واقعها ناخه بهر حه صهاح الزمهان مهی
باشد .و در آخر؛
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
والسشم -مجید رست ار
8361/3/13

خاررات:

***
613.jpg
وصیت امه شهید واالمقام مجید رست ار.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید مسعود زارع
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
****
وصی نامه:
***
خاررات:
***
611.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ناصر زارع
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
611.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ابوالقاسم زمانی فرد
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ابوالقاسم زمانی فرد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«کسانی را که در راه خدا شهید شده اند مرده ما دارخد ،بلکه آنها زنده اند و نزد خدا روزی می خورند».
عش به شهادت از آرزوی ساايیان اسشم اس .
با سهشم و درود بهر پیهام ران ،از آدم تها خهاتم و سهشم بهر دوازده امهام و چههارده معصهوم و بها درود و سهشم فهراوان بهر مههدی(عهج) و ناخه بزرگهوار و بهر حقهش امهام
خمی ی و با درود و سشم به خانواده يای معظم شهدا و ام شهید پرور دارا .
اخ جان ابوالقاسم زمانی فهرد ،ب هده حقیهر خهدا و کهوچکتر از شهما ،چهون خهود را خه

فهرد مسهلمان و پیهرو خهط پیهام ران و ائمهه ارههار و والخه فقیهه مهی دانهم ،بها

رضاخ کام و برای خداوند بزر و برای اخن که توانسته باشم به اسهشم و انقهش خهدمتی کهرده باشهم ،بهه سهوی ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام مهی شهوم ،تها
شاخد مورد ق و ح قرار گیرد.
اما سخ ی چ د با شما دانهش آمهوزان و يمکشسهی يهای عزخهزم دارم ،از شهما مهی خهوايم کهه قهرآن و نههج ال شغهه و مسهاخ دخ هی را کهامش بخوانیهد و بهه آن عمه
نماخید .پیرو خط والخ فقیه و دن الهه رو شههدای عزخهز اسهشم باشهید .بهه مجهروحین و معلهولین دلهداری بديیهد و م هادا! خهانواده شههدا را ت هها ب بارخهد و بهه خانهه آنهها
بروخد و از آنها دلجوخی ک ید.

ای عزخزان؛ کارياختان را برای خدا انجهام ديیهد و خهو در

بخوانیهد ،چهون چرخههای مملکه در آخ هده بهه دسه توانهای شهما مهی چرخهد .در بسهیج شهرک ک یهد،

چون بسیج ما مستضعفین اس و کسی که خود را مسلمان دانس  ،باخد خود را ررفدار مستضع بداند.
شما ای ام شهید پرور؛ کارياختان را برای خدا انجهام ديیهد و مقلهد امهام باشهید و پشه سهر والخه فقیهه حرکه ک یهد و در شهعارياختان يهم ري هری و يهم مرجعهی،
را فرامو

نک ید .به فکر ج

يم باشید.

پدر و مادريا؛ جوانان خود را به ج هه يا بفرستید ،چهون اگهر مها در ج ه

خهدای نهاکرده شکسه بخهورخم ،مثه اخهن کهه اسهشم شکسه خهورده اسه  .دن الهه رو خهط

شهدا باشیم ،برای اخن که آنها يدفشهان«اهلل» ،خع هی يهد سرورشهان حسهین بهن علهی(ع) اسه و مها پیهروز يسهتیم و خداونهد بهزر مها را خهاری کهرده و مهی ک هد و
به پیروزی نهاخی خوايیم رسید و اسشم را در سرتاسر جهان صادر خوايیم کرد.
و امها شهما پهدر و مهادر عزخهزم؛ از خداونهد بخوايیهد تها خهانواده مها را در صه خهانواده يهای شههدا قهرار بديهد و چ انچهه خداونهد ق هو کهرد .ای پهدر ،در پهیش امههام
حسین(ع) و ای مادر ،در پیش فارمه زيرا( ) شما را شفاع خوايم کرد.
و شما ای ارگانهای انقشبی؛ به فکر مستضعفین باشید و م هادا! از اخهن پسه حسها

سهوء اسهتفاده ک یهد .چهون کسهی کهه سهوء اسهتفاده ک هد ،نشهانه بهی تقهواخی خهود

را می رساند و بداند که خداوند عبابی دردنا برای او خوايد فرستاد.
ضم ا ای پدر و مادر ،خواير و برادر عزخزم ،ای ام شهید پرور دارا ؛ اگر چهه خداونهد بهزر مهرا ق هو کهرد و بهه درجهه رفیه شههادت ناخه گشهتم ،بهرای مهن يمهان
روری گرخه ک ید کهه بهرای دخ هر عزخهزان شههید گرخهه کهرده اخهد .در شهعارياختان مهر بهر آمرخکها را فرامهو
ق و خداوند م ان واق گردد:
خداوندا؛ در ظهور آقا امام زمان(عج) ير چه زودتر تعجی بفرما.
خداوندا؛ شهدای ما را با شهدای کربش محشور بفرما.
خداوندا؛ ير چه زودتر رزم دگان اسشم را به پیروزی نهاخی برسان.
خداوندا؛ ما را جزء سربازان امام زمان(عج) قرار بده.
خداخا؛ خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.

خاررات:
***
666.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ابوالقاسم زمانی فرد  .doc,شهید واالمقام ابوالقاسم زمانی فردDDC1E.doc

نک یهد .و در پاخهان چ هد دعها دارم ،کهه امیهدوارم مهورد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید سلیمان ساالری
تاریخ تولد1681/6/8 :
تاریخ شهادت1637/1/13 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام سلیمان ساالری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«وَالَ تَقولواْ لِمَنْ خُقْتَ فِی سَ ی ِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَ ْ أَحْیَاء وَلَکِن الَّ تَشْعُرونَ»
قرار اس امش با کم

خداوند ت ار و تعالی عملیات خود را شهروع ک هیم .امیهدوارم کهه در اخهن عملیهات راه بسهته شهده کهربش بهه دسه پهر تهوان رزم هدگان اسهشم

باز شود و مشتاقان حرم امام حسین (ع) به زخارت بروند .اآلن که ص اسه و بچهه يها بهه اخهن رهر و آن رهر مهی رونهد ،در چههره آنهها کهه ن هاه مهی که م ،خهودم
خجال می کشم که با آنها يستم .سر تا سر وجودشان عشه بهه خداسه و م تظهر لحظهه شهروع عملیهات يسهت د .شههادت در چههره بعضهی از آنهها مهو مهی زنهد .بهه
دوستانم که ن اه می ک م ،سر تا پای بدنم می لرزد ،داخم به حا خودم غ طه می خورم که چرا من مث آنها نیستم.
بعضی از آنها خدا عاشقشان شده ،ری چ د روز آخ ده به دخدار مع ود خود میروند ،به زخارت امام حسین(ع) و اي بی او می روند.
خداخا؛ تو را به مقام سید الشههدا(ع)[سهوگ د] ،اخهن دفعهه مهرا از دوسهتانم جهدا مکهن ،از مهردان خهدا دور نکهن .دوسه نهدارم در روز قیامه جلهو امهام حسهین(ع) و ايه
بی امام حسین(ع) و دوستانم سر به زخر باشم .درس اس به پای يهی کهدام از بهرادران رزم هده نمهی رسهم .امها ،بها تمهام اخ هها مهن را يهم باهبخر! بهه گ ايهانم اعتهرا
می ک م ،به نافرمانیم اعترا می ک م ،به کم کاری ياخم.
موال جان؛ اعترا می ک م خ
ک م.

عمر نافرمهانی کهردم ،خه

عمهر در ضهشل و گمرايهی بهودم .حهاال آمهده ام تها بهه برکه وجهود رزم هدگان ،اشهت ايات خهود را ج هران

موالی من؛ از ته قل می گوخم از جراخم گبشته پشیمانم و خ

راه وجود دارد که به تو برسم و آن در توبه اس .

خداخا؛ از اخن در وارد شده ام ،در را به روخم باز کن .حااال که آمده ام ،تها آخهر عمهر يهداختم کهن ،آخهر مهن بهه ت ههاخی قهدرت مقابلهه بها شهیطان و يهوای نفسهم را نهدارم،
خ

عمر به درخواستهای يوای نفسم جوا مث

دادم.

موال؛ دس بیچارگی به سوی تو دراز کرده ام ،دستم را پ

از نزن! زندگیم مان د اي بی ن ود ،اما مرگم را مان د حسین(ع) و خارانش قرار بده.

خداخا؛ بهاخی برای بخشیدن گ ايانم ،جز جانی که در اختیار من گباشته ای ندارم.
خداخا؛ جانم را به تو تقدخم می ک م .خداخا؛ جان ناقاب را از ب ده بابخر .خداخا؛ بدنم را تکه تکه کن ،خونم را بر آن جاری ساز.
خداخا؛ چ د بار آمده ام ،آخر خ

دفعهه تها خه

قهدمی شههادت يهم آمهده ام ،امها دسه رد بهر سهی ه ام زدی! گفتهی کهه ي هوز گ ايه از اعمها صهالح بیشهتر اسه ،

دوباره رفتم و برگشتم .اخن دفعه برگشتم باز از تهو مهدد و خهاری مهی رله م ،قهدرت نهدارم .بها رفهتن دوسهتانم چ ونهه مهی تهوانم در اخهن زنهدان دنیها بمهانم؟ چ ونهه مهی
توانم دوری آنها را ق و ک م؟ موقعی که می رفتم گلزار[شهدا] ،وقتی خکی از بست ان شهدا را می دخدم ،خجال می کشیدم.
دفعه او که آمدم ج هه و شهادت را ش اختم و فهمیدم که خهدا بهه مهن لطه کهرده کهه در اخهن راه ،قهرار داده .اخهن چ هد سها تها آمهد لحظهه موعهود فهرا رسهد ،داخهم
غ طه می خوردم ،نمی توانستم در شهر بمانم .اگر از ج هه می رفتم مان د مهايی بهودم کهه مهرا از آ مهی گیرنهد ،دوبهاره داشهتم بهه آ بهر مهی گشهتم .دن ها گهم شهده
ام می گشتم .تا باالخره با ع اخ خدا او را پیدا کردم.
مردم شما می توانید بهه درجهه شههدا ناخه شهوخد ،کمهی يمه مهی خوايهد ،کمهی تحمه و سهختی مهی خوايهد .از سهختی و مصهی

امهام حسهین(ع) و خهارانش کهه

بیشتر نیس  ،شما ب ی ید چه بر سر امهام حسهین(ع) و خهارانش در روز عاشهورا آوردنهد .حضهرت ابوالفضه (ع) ،علهی اک هر(ع) و تمهام خهارانش را خها کشهت د و خها بهه اسهارت
بردند .حضرت زخ ( ) و بچه يای امام حسین(ع) را به اسارت بردند .آنها در خار مغیشن دواندند [راه بردند] ،کدام خ

از شما به اخن مصی تها گرفتار شدخد.

امام ما حسین(ع) يس  ،ما شهیعه يسهتیم چهرا از او اراعه نمهی ک هیم! خانهه ،فرزنهد و پهو و مقهام ،يمهه خهو يسهت د ،امها مهوقعی کهه در جهه صهحی بهه کهار
گرفته شوند .خکی از درسهای واقعه عاشورا ،آمهدن بهه جههاد اسه  .عهده ای از مها ي هوز نمهی دانهیم در کشهور مها ج ه
پرپر می شوند .آخا تشیی ج ازه اخن عزخزان بهرای شهما در
اس  ،از آنچه که ما حسا می ک یم .خهود

اسه و يهر روز بهتهرخن فرزنهدان اخهن مملکه

ن هود کهه دخهر خها زود از اخهن دنیها بهروخم؟ آخها ن اخهد کمهی يهم بهه فکهر آخ هده باشهیم! خهدا خیلهی مهربهانتر

مهی گوخهد :شهما خه

قهدم بیاخیهد ،مهن يهم بیسه قهدم بهه رهر شهما مهی آخهم .په

چهرا مادخهات را فهدای مع وخهات

نک ید؟!
برادر و خواير من! ضرر در مادخات وجود دارد ،اما ضرر در مع وخهات وجهود نهدارد .خه
روی ما برخزند ،چه چیز با خودمان می برخم به جز خ

لحظهه بهه فکهر بیفتهیم کهه اآلن مها را مهی خواي هد ،داخه ق هر ب بارنهد و خها

کفهن ،فقهط اعمالمهان يسه کهه بهه کهار مها مهی خورنهد .ي هوز يهم دخهر نشهده ،ي هوز يهم وقه دارخهد کهه بهه

سوی خدا رجع ک ید و با آ توبه خود را شستشو ديید.
مردم؛ قدر امام را بدانید ،قدر اخن نعم بزر خداوند را بدانیهد .قهدر جانشهین بهر حه مههدی موعهود (عهج) را بدانیهد .خهدا خیلهی بهه مها مله اخهران لطه کهرده و اخهن
نعم را به ما ع اخ فرموده .به خدا قسم اخهن امهام را شه اختم و رفهتم و نمهی دانهم چ ونهه از اخهن فرزنهد زيهرا( ) تشهکر که م و اگهر بهه اخهن درجهه رسهیدم ت هها بهه
خارر زحمات اخن مرد بزر اس  .در تمام دوران از او پیروی ک یهد ،زخهرا کهه بهه حه ناخه مههدی(عهج) اسه  .شهما باخهد پروانهه وار دور امهام بچرخیهد و امهام بهه شهما
روش اخی بخشید .اما بعضی از اخن روشه اخی اسه فاخهده مهی ک هد و بعضهی يهم از اخهن روشه اخی سهود نمهی بی هد .خوشها بهه حها کسهانی کهه اسهتفاده مهی ک هد .در
رو تارخ  ،بعد از صدر اسشم ،مان د اخن روش اخی وجود نداشهته و خداونهد خیلهی بهه مها لطه کهرده کهه او را بهرای مها فرسهتاده ،تها از جهه و نهادانی بهه در آخهیم .په
باخد شکر گزار اخن نعم باشیم و شکرگزاری ،خع ی اراع از امر او و اراع از امر نماخ ده او که در شهرمان اس .
با امام جمعه يمکهاری ک یهد و او را ت هها ن بارخهد تها او يهم دل هرم باشهد .درسه اسه در شههر مها عهده ای خ یهث ،کثیه و ضهد والخه فقیهه وجهود دارنهد ،امها بها
خکاارچ ی و گو

به حر امام جمعه محتهرم مهی توانیهد يمهه را بهه مهرور زمهان از صهفحه روزگهار محهو ک یهد .اخ هها کسهانی يسهت د کهه در ظهاير پیهرو خهط امهام و

والخ فقیه ،اما در بارن مخال يست د و دارند تیشه به رخشه اسشم می زن هد و شهما امه حهز اهلل بها راي مهاخی يهای امهام جمعهه محتهرم ن اخهد بهه اخهن ضهد والختهها
مهل کار بديید.
پدر و مادرم؛ می دانم که داغ فرزند خیلی مشک اسه  ،امها بهه خهارر خهدا تحمه ک یهد .چهه افتخهار از اخهن بهاالتر کهه انسهان جهان و مها و فرزنهد خهود را در راه خهدا
بديد و خوشا به حا شما که فرزندی داشتید و در راه اسشم تقدخم کردخد .خو مهی دانهم کهه بها چهه زحمهاتی مهرا بهزر کردخهد ،ولهی در اخهن دنیها بهرای شهما سهودی
نداشتم و امیدوارم که در آخرت زحمات شما را ج ران ک م.

برادران و خوايرانم؛ از اخن که خو برادری برای شما ن ودم ،جدا معبرت مهی خهوايم و اگهر اذختهی از مهن دخهده اخهد ،مهرا حهش ک یهد و مهرا ب خشهید .تها تهوان دارخهد در
راه اسشم و انقش فداکاری ک ید .خوايرانم؛ شما يم زخ

گونه پیام رسان خون شهدا باشید..در پاخان از تمام مردم اقوم و خوخشان حشلی می رل م.
سلیمان ساالری

خاررات:
***
661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدالصمد سعادتپور
تاریخ تولد1684/5/1 :
تاریخ شهادت635/11/61 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع دالصمد سعادت پور

بسم اهلل الرحمن الرحیم

«خَا أَخَّتهَا ال َّفْ ُ الْمُطْمَوِ َّ  .ارْجِعِی إِلَى رَبِّ ِ رَاضِیَ ً مَّرْضِیَّ ً .فَادْخلِی فِی عِ َادِی .وَادْخلِی جَ َّتِی»
سشم بر موال و سرورم امام حسین(ع)
به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان و با سشم بر شههیدان راه حه و حقیقه و بها سهشم بهر امهام زمهان(عهج) و ناخه بزرگهوار

حضهرت امهام و بها سهشم و درود بهر

ام شهید پرور کشورمان و خصوصا مردم شهید پرور شهرم ،اخن شهری که يمواره مظلوم بوده اس .
می خوايم ،وصی خود را در س ین جوانی ب وخسم و به اخن نوشتن يهم افتخهار مهی که م .زخهرا کهه مهی خهوايم ،در اخهن سهن کهم بها خهدای خهوخش معاملهه ای عظهیم
ک م و بدرستی که در اخن معامله ،اخن من يستم که سود خهوايم بهرد .در اخهن معاملهه مهن از خهدای خهوخش تهوقعی نهدارم و ت هها آرزوخهم اخهن اسه  ،کهه خداونهد مهرا از
ب دگان صال خوخش قرار ديد .آن اه اس که من به ت ها آرزوخم ،رسیده ام و بقو شاعر که می گوخد:
خ

بار ب وی ب ده ی من
تا عر

رود خ ده ی من

خداوند؛ تو را شکر می ک م که به من اخن توفی را دادی تا در ج ههه حه  ،سهشح بدسه  ،بهه سهوی دشهمن کهافر حملهه بهروم و نهدای«يه مهن ناصهر خ صهرنی» امهام
حسین(ع) را که پ

از قرنها ب وشم رسهیده ،ل یه

گهوخم و مهادر

زيهرا( ) را از خهود راضهی که م .زخهرا آن کسهی کهه زيهرا( ) ،دخه پیهام ر( ) را راضهی ک هد،

گوخی خداوند را راضی کرده اس  .مهی خهوايم حسهین(ع) را خهاری که م .زخهرا کهه يمهواره عاشه راه او بهوده ام و يمهواره در عهزاداری يها سهعی مهی کهردم ،بها سهوز و
گداز بر سی ه زنم و با نالهه و زاری او را صهدا بهزنم .امیهدوارم کهه صهدای اخهن خهادم حقیهر

را شه یده باشهد و دسهتم را در صهحرای محشهر ب یهرد و شهفاع آن سهرور

آزاده ،شام حا اخن ب ده حقیر خدا شود.
چ د کلمه ای با خدای خوخش:
خداخا؛ ای مح و من و ای ت ها خاور من در ت هاخی ،دوس دارم عش مهن و تهو بهه حهدی برسهد کهه حتهی انهد مهدتی بهین مهن و تهو را جهداخی ن اشهد .يمهواره تهو را
صدا زنم و تو يم يمواره مرا صدا بزنی و آن اه من از شادی يزاران بار بمیرم و زنده شوم.
خداخا؛ مرا به ب دگی خوخش ق و فرما ،تا شادی و شو اخمانم يمراه با باديای بهاری،گلهای اخن فص زخ ا را شادا ک د.
چ د کلمه ای با داخی ام (شهید اسماعی بشرپور) و عموخم ( شهید مسعود سعادت پور):
سشم بر پیکر سوخته داخی شهیدم ،سشم بر تو ای داخی مهربان.
داخی جان! رفتی و خود را از اخن قف

مادخات ريا کردی و خواير زاده خود را در اخن يمه رنج و درد ريا کردی و رفتی.

داخی جان؛ اخن انصا نیس که در عر

با خدای خوخش ،با شههیدان بهه شهادی بسهر برخهد و مهن در اخهن کهوه شهیطان گرفتهار باشهم .په

ای داخهی خهوبم؛ ای داخهی

که يمواره به فکر من بودی ،در آن جا نیز به فکر من با  ،کهه اخهن دنیها و تعلقهاتش سهدی شهده اسه  ،در برابهر مهن و مح هوبم خهدا و نمهی گهبارد تها تمهام تهوجهم را
بسوخش جل ک م و بسوخش پرواز ک م.
داخی جان؛ از خدا بخواه تا من را يم ق و ک د ،تا به پیش شما بیاخم.
سشم بر عموی بی ت م؛ که در جلو دخدگانم ،تو ای خدا با او معامله کردی و به او فیضی عظیم عطا فرمودی و شهادت را نصی ش فرمودی.
عموجان؛ سشم و درود بهر روان پاکه  .ای عمهو ،ای ت هها دردم هدم ،و ای ت هها دوسهتدارم؛ تهو را بهه خهدا اخهن ب هده حقیهر خهدا را خهاد ک یهد و او را فرامهو
رنجی عظیم می کشم و اخن رنج که می کشم ،فقط و فقط از دس شیطان و شیطانهاس  .مرا فرامو

نک یهد ،کهه

مکن عمو که زندگی دنیوی عاق تی ندارد.

چ د کلمه ای با مادر و پدر مهربانم:
سشم من به پدری بزرگوار که نمونه ای از پهدران نیه

بهرای مهن بهود .پهدرم؛ شهاخد از فراقهی کهه بهین مهن و شهما افتهاده اسه  ،انهدوي ین باشهی .ولهی پهدرم؛ مهن در

آخرت می توانم ذخیره ای برای شما باشهم .پهدرم؛ نمهی گهوخم گرخهه نک یهد ،زخهرا گرخهه بهرای شههید ثهوا دارد .ولهی پهدرم؛ سهعی کهن تها آنجها کهه مهی تهوانی بهرای
مظلومی آقا امام حسین(ع) گرخه ک ی که در صحرای کربش بدون خار بود و در آخر فرزندانش را به اسارت بردند و خیمه ياخش را به آتش کشیدند.
و ای مهادرم؛ ای مهادر دلسهوزم ،شهما کهه حهدود بیسه سها بهرای مهن زحمه کشهیدی و عمهرت را بهه پهای مهن صهر کهردی ،امیهدوارم شهیرت را حشلهم ک هی و
امیدوارم يمان سفارشی را که به پدرم کردم ،شما نیز به آن عمه ک یهد .خع هی اخهن کهه در عهزای مهن بهه فکهر مظلومیه امهام حسهین(ع) باشهی .مهادرم؛ چهون بهه امهام
حسین(ع) و ايل ی آن حضرت عشقه وافری دارم ،دوس دارم در عزاداری من از علی اک ر(ع) تجلی به عم آخد و روضه آن حضرت را بخوانید.
مادرم؛ در آخر به تو قو می ديم ،که در صحرای محشر تو را پیش حضرت زيرا( ) رو ساید گردانم ،انشاءاهلل.
و ای مادرم؛ امیدوارم از برادران بسیجی ،ساايی و ارتشی که بهه خانهه مها مهی آخ هد ،اسهتق ا ک یهد و بهه آنهها روحیهه ديهی ،کهه بیشهتر بهه ج ههه برونهد و سهشح افتهاده
شهدا را بر دو

گیرند ،انشاءاهلل.

چ د کلمه ای با بسیجیان مظلوم:
ای بسیجیان؛ ای دالوران و ای مظلومان شههر ،درودتهان بهاد و دسهتتان گهردن صهدام را بشهک د ،انشهاءاهلل .ت هها پیهامم بهه شهما اخهن اسه «:يهر کهه دارد يهو
بسم اهلل»

کهربش،

ای مظلومان و ای بسیجیان؛ بیاخید و خانهه ام را بها عطهر خهداخیتان و بها شهور خهداخیتان ،م هور و معطهر گردانیهد .بیاخیهد و شهام غرخ هان بهرای علهی اک هر امهام حسهین(ع)
ب یرخد .بیاخید تا فرشته يا نیز بهه دور خانهه مهان بیاخ هد و بها آوردن عطريهای بهشهتی خانهه ام را معطهر گردان هد .بیاخیهد تها مهادرم از شهما اسهتق ا ک هد .بیاخیهد تها پهدرم
دستتان را بفشارد.
امیدوارم ،که ام حز اهلل شهرمان به مظلومی شهما پهی ب رنهد و از تهمه يهاخی کهه عهده ای بهه شهما مهی زن هد ،بهاخ ر شهوند تها درصهدد جلهوگیری از آن برآخ هد .و
جلو يرگونه خط انحرافی با در صح ه بودنتان ب یرند و امان به م فاقان نديید ،انشاءاهلل.
چ د کلمه ای با ام شهیدپرور دارا و حومه؛
امیدوارم؛ اخن ام حز اهلل يمواره در راه خدا گامهای خوخش را محکم تر بردارند و يمیشه يمه کارياختان برای رضای خدا باشد.
ای ام يمیشه استوار؛ سعی ک ید در راه خدا با يم وحدت داشهته باشهید و در بهین شهما مسهوله شههری و روسهتاخی وجهود نداشهته باشهد ،کهه بقهو امهام«:آن زبهانی کهه
مسوله تضاد و تفرقه بین اخن دو قشر بیان مهی ک هد ،زبهان شهیطان اسه  ».سهعی ک یهد بها وحهدتتان در مقابه خطههای انحرافهی کهه احتمهاال خهود را در درون ارگانههای
انقشبی جا زده اند ،با استواری ير چه تمهامتر در مقابه آنهها باخسهتید ،کهه اخ هان از دشهم ان عراقهی مها بدترنهد .و از اخهن مهردم زجهر کشهیده مهی خهوايم؛ بهرای رضهای
خدا اگر از من بدی دخدند ،مرا حش ک د و آن ک

کهه مهن نسه

بهه او بهدی روا داشهته ام ،اگهر مهرا در روز جهزا ب ی هد ،او را شهفاع خهوايم کهرد ،حها آن کهه مهرا

بخشیده اس .
با صلوات بر محمد( ) روح مرا شاد ک ید.
چ د کلمه ای با امام خمی ی ري ر مهربانم:
ای امام ،ای کوه اخمان ،ای مرد شهام و شجاع يا ،جانم به فداخ ای فرزند زيرا( ) ،جوانیم به فداخ  ،ای مرد ملکوتی و ای مرد خداخی؛
آن اه که ح

کردم از زبان م ارکتان می خوايد کلمه جهاد سرازخر شود ،خود را مهیا کردم تا از ل ی

گوخان تو ای امام بزرگوار باشم.

ای امههام؛ در اخهن سه ین جههوانی عاشه رايهی شههدم ،کههه جههان دادن در آن راه افتخههار يههر جههوان مسههلمانی اسه و آن راه ،راه امههام حسهین(ع) اسه  ،کههه يههم اک ههون
جوانان اخرانی با د جان در اخن راه گام بر می دارنهد و يهر چهه بهه جلهوتر مهی رونهد ،بهه عهر

خهداخی نزدخکتهر مهی شهوند و شهور و شهو آنهها بیشهتر مهی شهود و بها

داشتن ري ری چون شما ای کوه اخمان ،خدای خوخش را شکر می ک د.
ای امام؛ ای قل مهن ،تهو نهه ت هها تمهام قله و وجهود مهرا فهرا گرفتهه ای ،بلکهه تمهام سهلولهای بهدنم مههرت را در درون خهود مهی پروران هد .امیهدوارم زمهانی کهه بهه
شهادت می رسم ،اخهن مههر شهما کهه در درون مهن جهای گرفتهه شهده اسه در آسهمانهای پها و باصهفا پخهش شهود و آن هاه فهرود آخهد و اخهن مهريها در درون تمهام
دلهای جوانان مل جهان ،جای گیرد و به راه اسشم يداخ شوند .در آخر جان من ،روح من و خود من ري رم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی (عج) خمی ی را ن هدار.
م اجات شهید:
خداخا؛ خاران خکی خکی بار سفر می ب دنهد و بسهوخ پهرواز مهی ک هد و چهه عاشهقانه مهی آخ هد ،دوان دوان بها شهور و شهو ! و امها اخهن مهن يسهتم کهه تهاک ون از قافلهه
آنها عق افتاده ام و ير بار که با بچه يا بهه ج ههه مهی آمهدم ،خهداخا! تهو چهه گلههاخی ،آنههاخی کهه در گلهزار حسهی ی رشهد کهرده بودنهد ،بهه پهیش خهود مهی بهری ،ای
خوشا بحالشان .ولی من بیچاره با اندوه و آه دوباره به شهرمان باز می گشتم.
خداخا؛ اولین خار و يمدم من داخی ام بود ،که از مهن گرفتهی (اسهماعی بشهرپور) و دومهین عزخهز د مهن عمهوخم (مسهعود سهعادت پهور) کهه بهر او م ه گباشهتی و بها او
به معامله پرداختی و در جلهو[دخهدگانم] دخهدگان خهوخش ،او را بهه شههادت رسهاندی و سهومین و چههارمین دوسهتان يمسه رم (خلیه اخهوان)( ،حسهین درخشهان) بودنهد،
خداخا؛ چه زخ ا آنها را دعوت کردی.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید علیرضا سلمان
تاریخ تولد1684/8/13 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام علیرضا سلمان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«مح شهادت :شلمچه ،عملیات کربشی »1
اخن چ د کلمه ای را که در لحظات آخر مانده به شروع عملیات می نوخسم ،به ع وان وصی نامه خود قرار می ديم.
«مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ رِجَا ٌ صَدَقوا مَا عَايَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِ ْهُم مَّن قَضَى نَحْ َهُ وَمِ ْهُم مَّن خَ تَظِر وَمَا بَدَّلوا تَ ْدِخلًا»
با سشم به پیش اه حضرت ولی عصر ،م جی عالم بشرخ مهدی (عج) صاح العصر و الزمان.
من ،ب ده حقیر خدا و پیرو راه حسین(ع) وصی نامه خهودم را در سهاع  3بعهد از ظههر در خرمشههر مهی نوخسهم .مهن مها خها ثروتهی را از خهودم نهدارم کهه بهرای کسهی
بر جای ب بارم ،که چ د صفحه ای در مورد آن ب وخسم که اموالم را برای فشن ک
آنقدر در برابر خداوند خود را کوچ

ب بارخد و فشن چیز را به فشن ک .

و حقیر می پ دارم ،که ان ار گ ايانم از بدن (خودم) س ین تر اس .

چ د تقاضا دارم:
اولین تقاضا برای برادرانی که اصش به ج هه نرفته انهد :ای بزرگهواران! يمهان رهور کهه خودتهان بهتهر از مهن مهی دانیهد ،امهام حسهین(ع) سهر
بدنش يد تیريای دشمن قرار گرف و عاق

شهید شد.

را از بهدنش جهدا کردنهد،

برادران؛ اولین کسی که به بهش می رود شهید اس  .بهرادران؛ اخهن فهیض بهزر نصهی جوانهان مهی شهود ،يمهه شهما خوبیهد .ولهی وقتهی اخهن شهیر جمهاران ،له تهر
می ک د و می گوخد«:بروخد و در راه خدا بج ید ،بروخد چون اسشم در خطر اس ».
لحظهه کهه شهده و خها بهرای

ای برادران؛ يوای نفه

شهما را فرخه نديهد ،فرخه ظهواير دنیهوی را يرگهز نخورخهد .مهن از شهما واقعها عاجزانهه تقاضها دارم؛ بهرای خه

بازدخد يم که شده ،خ

دفعه پهلوی اخن رزم دگان بیاخیهد .بیاخیهد و ب ی یهد کهه چ ونهه نیمهه شه ها از خهوا نوشهین بامهدادی ،در آن لحظهه کهه يهر دقیقهه انتظهار آمهدن

گلوله خمااره ای از رر دشمن می رود ،از س ر گرم خهود بیهرون مهی آخهد و مان هد علهی(ع) کهه در نخلسهتان بهه خها مهی افتهاد و راز و نیهاز مهی کهرد ،اخهن بهرادران
يم بل د می شوند و به خا می افت د و نماز ش می خوان هد .آن يهم بها چهه حهالی ،يمهه ا

گرخهه و ذکهر«خها اهلل» و خها حسهین(ع) يهر لحظهه بهر ل شهان جهاری مهی

شود و از خدا ير لحظه می خواي د که به آرزوخشان که شهادت در راه خدا و فی س ی اهلل می باشد ،در ح او اداء ک د.
ای خواير؛ حجا تو مش محکمهی بهه ديهان خهاوه گوخهان و پهوچ گراخهان اسه  .و فکهر نکهن کهه بهرادرت شههید شهده اسه  .فکهر آن بها

کهه چ ونهه اسهلحه مهرا

برداری و با خاوه گوخان بج ی.
ای خوايرم؛ اسلحه من حفظ حجا تو اس  .اخن بار يم به تو می گوخم«:از فارمه( ) اخن گونه خطا اس  ،ارزنده ترخن زخ

زن حفظ حجا اس ».

و شما ای برادرم؛ باخد با دوستان دشمن را از صح ه خار ک ید ،تا دخ ر تواناخی انجام کاری را نداشته باشد.
ای پدر و مادرم؛ امیدوارم شمايا بدانید که برای چهه بهه ج ههه رفهتم و بهرای چهه بهه شههادت کهه اخهن فهوز عظهیم اسه  ،ناخه شهدم .مهن بهرای خهودم آرزوخهی داشهتم
يمان د دخ ران ،آرزوی من اخهن بهود کهه بها امهام حسهین(ع) در صهحرای محشهر محشهور شهوم و در آن لحظهه سه ک ا بهه پهرواز در آخهم .و از شهمايا عاجزانهه تقاضهای
حش بودی می رل م .دلم می خوايد اگر خداوند اخن حاجه را در حه مهن اداء نماخهد ،اولهین کسهی را کهه شهفاع نمهاخم ،شهمايا باشهید و اخهن قهو را حتمها بهه شهما
می ديم و از رر من خیالتان آسوده باشد .و شما ای پهدر و مهادرم؛ در حه مهن خیلهی زحمه کشهیدخد ،نمهی خهوايم اجهر زحمتتهان بهه يهدر بهرود ،بهرای مهن نالهه و
زاری نک ید.
اقوام و خوخشان؛ شما باخد حقی را در ح من اداء ک یهد ،باخهد مهرا حهش ک یهد .مهن از رهر خهودم بها شهما اخهن بهار يهم تهبکر مهی ديهم کهه مهرا حهش ک یهد تها در
صحرای محشور رو سیاه ن اشم و آقاخم امام زمان (عج) ،از افعالم راضی و خش ود باشد.
اگر بدن من تکه تکه شد برای اخن بود ،که حر امام را ل یه

گهوخم .اگهر حهر امهام ر ا ل یه

گفتهه باشهم ،ان هار کهه قله امهام زمهان(عهج) از مهن راضهی و خشه ود

شده باشد.
ای مل و ای جمعی با عظمه حسهی ی ،حهر مهن بهه شهما اخهن اسه کهه امهام در خکهی از سهخ رانی يهاخش گفتهه بهود کهه «:شهما ای رزم هدگان قله کهافران را
بشکافید ،باشد که خدا با شماس ».
ای دلیر مردان خدا؛ اخن آخرخن حمله شماس  .اخن بار يم شما پیروز می شوخد ،من يم يمراه شما به زخارت اباع داهلل الحسین(ع) می آخم.
و حر اخن مرد بزرگوار و عظیم واقعا از روی حقیق و از م

عظیمهی گرفتهه مهی شهود ،چهون سهاع عملیهات را خهود امهام خمی هی معهین مهی سهازد و مهی فرماخهد«:

فرمانده تان امام زمان(عج) اس  ».و شما باخد امر فرمانهده تهان را اراعه ک یهد و اگهر او دسهتور داد کهه جلهوی گلولهه يهای دشهمن بروخهد ،بروخهد و بها اخهن گلولهه يهای
آتشین قل خود را بشکافید و آن را يم اراع ک ید.
برادران؛ انسان فانی اس و اخن چ د روز کهه زنهده اسه  ،اخهن لحظهه ای اسه کهه خداونهد بهرای اشهر مخلوقهات قهرار داد کهه بهرای آخهرت خهود بکوشه د و در آخهر
يم ثمره خوبی داشته باش د.
اخن وصی نامه را در خرمشهر در تارخ  61/86/1می نوخسم.
برادران؛ بروخد و س ر بسهیج را در شه ها پهر ک یهد .بهرادران دانهش آمهوز؛ شهمايا نهور چشهم امهام يسهتید ،شهما باخهد يهم در
بسیج و دخ ر نواحی مقاوم بروخد ،حتی برای خ

سشم و علی

بخوانیهد و يهم در ناحیهه يهای مقاومه

کردن و خار شدن .ولی اگر برای ن ه انی رفتید ،اجر آن خیلی زخاد اس .

از يمه حش بودی می رل م ،دلم مهی خوايهد چیزيهای زخهادی براختهان ب وخسهم ،ولهی متاسهفانه دخ هر وقه نهدارم ،چهون يهوا رو بهه تهارخکی مهی رود و موقه التمها
دعا از يم می باشد.
ای دوستان و آش اخان؛ کار برای خدا پاخان ندارد و کهار بهرای خهدا کهردن خسهت ی نهدارد ،حتمها نهواحی مقاومه را خهاری ک یهد .چهون فرمهوده امهام اسه  ،و امهر اوسه
که خ

رزم ده بسیجی را به حرک در می آورد و سی ه بسیجی اس  ،که يد گلوله ناکسان قرار می گیرد.

دوستان و آش اخان؛ مرا حش ک ید و در آخر امام را دعا ک ید ،به امید کوری چشم م افقین و بی اخی چشم خاوران امام و؛

جوانی ما به فدات حسین جان
کی می رسیم به کربشت حسین جان
به امید پیروزی و خاوری لشکر ح  ،وصی نامه خود را به پاخان می رسانم.
والسشم
علیرضا سلمان ،جمعی گردان کمی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ابوالقاسم سهیلی
تاریخ تولد1685/7/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام قاسم سهیلی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«اشهد ان ال اله اال اهلل ،اشهد ان محمدا رسو اهلل ،اشهد ان علیا ولی اهلل»
نام :قاسم ،شهرت :سهیلی ،نام پدر :ع دالکرخم
يد  :خاری اسشم و مسلمین و رزم دگان در ج هه و ل ی

به ندای امام ام .

مقصد :شهادت
من با کما می و د و جان حاضرم ،تا آخرخن قطره خون خود از اسشم و مسلمین دفاع ک م و برای آزادی اخران عزخز بکوشم.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید جابر سهیلی
تاریخ تولد1685/1/17 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
****
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمدرضا شاهرخی
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمدرضا شايرخی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«رض هی بههاهلل ربهها و باالسههشم دخ هها و بمحمههد صههلی اهلل علی هه ن ی ها و بعل هی امامهها و بالحسههن و الحس هین و عل هی و محمههد و جعفههر و موس هی و عل هی و محمههد و عل هی و
الحسن و الخل الصال علیهم السشم ائمه و ساده و قاده بهم اتولی و من اعدائهم ات رء»
« مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ رِجَا ٌ صَدَقوا مَا عَايَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِ ْهُم مَّن قَضَى نَحْ َهُ وَمِ ْهُم مَّن خَ تَظِر وَمَا بَدَّلوا تَ ْدِخلًا »
خواستم شروع به نوشتن چ د کشمی از وض و احوا خهود بکه م ،امها نمهی دانسهتم کهه از کهدامین گ هاه در پیشه اه مقهد

الههی بهرای خهود داسهتان ب وخسهیم .بهه يهر

ترتی بود خودکاری که در دستم بود شروع به نوشتن آنچه که از مغزم می گبش کرد.
خداخا؛ در حالی به سوی تو مهی آخهم ،کهه قل هی سهیاه و روحهی تیهره دارم .روحهی کهه در برابهر خه

عمهر گ هاه کهردن و غورهه خهوردن در کوچهه يهای پهر پهی و خهم

ضشل  ،تیره و تار گردخده اس و نمی دانم که اگر بسوی ت ها مع ودم ريساار شوم ،چ ونه خود را از شرم دگی در پیش ايش بیرون بیاورم.
خداخا؛ اگر خ

عمر گ اه و معصی کردم ،باز امیهدم بهه تهو بهود ،کهه بسهوخ توبهه مهی که م .و از درگهاه مقدسه خهوايش دارم کهه تهو را قسهم بهه خهون شههید حمیهد

خرم و سعید به ام و عزخز شارری و مرتضی افروز و دخ ر شههدای گرانقهدرمان ،از سهر تقصهیراتم ب هبر .چهرا کهه مهی دانهم يهر چقهدر مهن گ هاه بکه م ،بهاز بهه انهدازه ی
حتی خ

ذره از مهربانی و مح

تو نمی رسد .چرا که توخی«،ارحم الراحمین» و من يم ع دی فقیر و مسکین و مستکین...

خداخا؛ اگر در لحظات آخر مرا نیامرزی ،چ ونه رو در روی آقاخم امام حسین(ع) و شهدای عزخزمان و ...قرار ب یرم؟

خداخا؛ تو را شکر می ک م که راه چ ونه زخستن و چ ونه مردن را به من آموختی و اگر کوتايی بود ،از جان من بود.
خداخا؛ حا که توفی رفتن به ج هه را به من عطا فرمهودی ،از تهو خهوايش مهی که م کهه مهر مهرا شههادت در راه خهودت قهرار بهده .خهوايش دارم کهه در نهزد آقهاخم
امام حسین(ع) و دخ ر ائمه ارهار شهید به حسا آخم و در نظر مردم.
خداخا؛ تو شايد با

که من فقط برای رضا تو بود که پا به اخن مکهان مقهد

در يمان شهر بمانم و چهون دخ هران بخهورم و بیاشهامم و يهی احسها

و بهه قهو امهام عزخزمهان بهه اخهن دانشه اه الههی نههادم .چهرا کهه مهن يهم مهی توانسهتم

مسهوولی نکه م! و چهرا کهه مهی توانسهتم در ک هار پهدر و مهادرم ،بهرادر و اقهوام و خوخشهانم بهه

خوبی و خوشی اخن دنیا راضی باشم .اما ،امها! نمهی دانهم چهه نیروخهی در درونهم قهرار داده بهودی کهه بهه مهن اجهازه مانهدن در شههر را نمهی داد و مهرا وادار بهه آمهدن در
ک ار دوستانی که خواه و ناخواه عده ای از آنها به پیش تو می آخ د ،می کرد.
علهیهم السهشم پیهام ر و امامهان و ري هران مهن يسهت د و چهه لهبتی

خداخا؛ تو را شهکر مهی که م ،کهه تهوخی پروردگهار مهن و حضهرت محمهد( ) و آ بیه ارههار

براخم از اخن باالتر که تو مع ود من باشهی و بهتهرخن ب هدگان تهو ،راي هرانم و بهتهرخن کتها تهو ،کتهابم و مهن يهم ب هده ای در درگهاه تهو باشهم .په

خداونهدا؛ مهن را در

ان وه خاران درگاي ق ولم فرما ،که جز تو امیدم به کسی نیس .
و اما چ د کشمی يم برای دوستان و ام شهید پرور دارم که با دس خوخش برای آنها می نوخسم:
 -8اگر کسی ير بدی از اخن ب ده گ ايکار دخده اسه  ،خهوايش مهی که م کهه مهرا ب خشهد و يهر که

کهه وصهی نامهه ام را مهی خوانهد خها نهدای آن بهه گوشهش مهی

رسد و خا باالی ق رم می آخد و اگر ج ازه ام برسد ،اقش لطفی در ح من بک د و ب وخد :خداخا من که او را بخشیدم ،تو يم او را ب خش و بیامرز.
 -1از دوستان و خوخشان خوايشم دم که در دعاياخشان و نمازياخشان مرا فرامو

نک د و خادی يم از ما بک د.

 -3امام را ت ها ن بارخد و ج هه يا را گرم ن ه دارند و به سهوی ج ههه يها يمچ هان کهه تهاک ون بهه اث هات رسهانده انهد ،مردانهه يجهوم بیاورخهد .و اخهن را يهم ب هوخم کهه
بدانید؛ مر فقط در ج هه يا نیسه  ،بلکهه اخهن سهعادتی اسه کهه بهه عزخزانمهان روی آورده ،کهه در ج ههه يها شههید بشهوند و بهه لقهاءاهلل کهه بهاالترخن دخدارياسه ،
دس خاب د .و گرنه يمه ما از اخن دنیا می روخم که«:که ُّ مَهنْ عَلَیْهَها فَهانٍ» و چهه بهتهر کهه مرگمهان شههادت در راه خهدا باشهد ،آن يهم سهعادتی کهه نصهی يهر کسهی
نمی گردد.
 -3از اعضای بسیج دانش آمهوزان و دخ هر بهرادران بسهیجی مهی خهوايم کهه بسهیج و ناحیهه مقاومه را ريها نک هد .چهرا کهه اخهن جايها ،بها خهون د خهوردن عزخهزان
شهیدمان تا امروز ن ه داشته شده اس و امروز دخ ر نوب شماس که از آن با خون د محافظ
 -1از دانش آموزان عزخز خوايشم دم که در
 -6غی

فرماخید.

خود را بخوان د و فقط به کتابهای درسی اکتفا نک د و قرآن و دخ ر کت مفید را يم مطالعه نماخ د.

و تهم نک ید و به يم دش ام نديید .وقتی به يهم مهی رسهید بها خوشهروخی بها يهم برخهورد ک یهد ،کهه خهدای نهاکرده اعمها بهد و ناپسه د باعهث ن هردد بهین

شما کی ه و دشم ی برقرار گردد .قدر دوستان خو خود را بدانید و در انتخا دوس دق کام داشته باشید.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید مسلم شریعت
تاریخ تولد1688/5/11 :
تاریخ شهادت1631/5/7 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام مسلم شرخع
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«شهدا ،شم محف بشرخت د».
آنهاخی که رفت د،کاری حسی ی کردند و آنهاخی که مانده اند ،باخد کاری زخ ی ک د و گرنه خزخدخ د.
درود بر ابرايیم زمهان ،عصهاره خهون حسهین(ع) ،به شهکن قهرن ،پیرجمهاران امهام خمی هی و سهشم بهر شههیدان راه آزادی کهه بها خهون خهود درخه اسهشم را آبیهاری
کردند و درود بر ام يمیشه در صح ه و حز اللهی ور م.
اک ون که با رمز«خا مهدی ادرک ی» به کربشی خوزستان می روم ،تها شهاخد بتهوانم بها ايهدای خهون خهود ،فرخهاد«يه مهن ناصهر خ صهرنی» امهام خمی هی را ل یه
و از خا کشور اسشمیم دفاع نماخم.
ای خدای من؛ تو را ستاخش می ک م ،آن گونه که پیام ران به درگاه تو حمد و ث ا می کردند.
ای خدا ،ای رحمان ،ای رحیم ،ای پ اه بی پ ايان ،ای مح و و ای مع ود من؛ تو را آن چ ان که يستی و آن گونه که سزاوار آنی ستاخش می ک م.

گفتهه

الهی؛ حمد و ث اخم را باهبخر و يهداختم کهن .جهراخم مهرا به خش ،درخچهه مغفهرت و رحمه را بهروی مهن بهاز کهن و حها سرگشهته مهرا بهه جهوار رحمه خهود ،بسهوی
بهش ره نمای .به روان مطهر رسهو خهدا حضهرت محمهد ( ) درود مهی فرسهتم ،کهه فهروغ اسهشم و قهرآن را حیهات گرانماخهه داد و قل ههای سهیاه و گ هاه آلودمهان را
با خورشید ،گرم و روشن نمود.
درود بر امام رحم علی(ع) و خازده فرزند پا او که در بقاء دخن خدا ،مشق يا کشیدند و ما را به اراع از فرمان خدا و قرآن دعوت کردند.
خداخا؛ رردم مکن! ب ده محتا و ذلیلم ،به امید فض تو روی به درگاي آوردم و پیشانی شرمساری بر خا نهادم ،تا به تو پیوندم.
آفتا عصر چه زود غرو می ک د ،آن اه که خدا خوايد انسانی دنیها را وداع گوخهد! امها چهه زخ اسه کهه اخهن تقهدخر بهه لطافه قله مهربهان مهادری باشهد ،کهه فرزنهد
دل د
اخ

در را آغو

گیرد .و اخن کار میسر ن اشد ،م ر با شهادت در راه خدا ،مکت و ورن.

که به ج هه می روم  ،به خدا[سوگ د] برای انتقام گرفتن و خا حتهی بهرای اخهن کهه وقتهی شههید شهدم بهه بهشه بهروم ،نیسه  .خهدای مهن شهايد اسه کهه فقهط

بخارر احیای دخ م و تداوم انقش می روم و برای رسیدن بهه اخهن يهد  ،پهای را در چکمهه مهی که م و خهدا را بهه خهاری مهی رله م .زخهرا يهدفم خهدا ،مکته م اسهشم و
مرادم روح اهلل اس .
ير قدمی که بردارم و ير گلوله ای که به رر دشمن شللی
بخورد ،با خاد خدا درد

که م و قله سهیايش در نظهر گیهرم[نشهانه گیهرم] خهدا را بهه خهاد مهی آورم و يهر گلولهه ای کهه بهه ته م

را که شیرخن تر از شکر اس  ،تحم می ک م.

به خدا اگر مرا تکه تکه ک د و تکهه يهاخم را بسهوزان د ،دسه از صهرا مسهتقیم ،کهه خهدا بهه آن يهداختم فرمهوده ،بهر نداشهته و در زمهره کهافران در نمهی آخهم و نمهی
خوايم که يی غارت ری اموا مهرا بهه غهارت ب هرد و بخوايهد اسهشم را لکهه دار ک هد! و شهما ای مله قهرمهان اخهران خهود را بهرای رفهتن بهه بیه المقهد

ق لهه او

مسلمین آماده ک ید ،انشاءاهلل.
چ ان سیلی به ابرقدرتها بزنید که دخ ر قدرت بل د شدن را نداشته باش د و امام را ت ها ن بارخد و پشتی ان والخ فقیه باشید ،که مملک شما آسی نمی بی د.
از پدر و مادرم حش بودی می رل م و ب خشهید کهه در اخهن مهدت نتوانسهتم بهرای شهما فرزنهدی شاخسهته ،بهوده باشهم و بهرای مهن نمهاز و روزه ب یرخهد و حتمها مهوقعی
که مرا غس می دي د ،قرآن بخوانید .خوايران و برادران را سشم برسانید.
مح دفن ،گلزار شهدا -مر بر اسراخی غاص
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار  -از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا.
والسشم علیکم و رحمه اهلل برکاته
مسلم شرخع 8368/3/3 -
بسمه تعالی
...در راه دخن می جوشم /جان بر ک و مسرورم /اهلل اک ر خمی ی ري ر
آنهاخی که دم از خل بودن می زن د ،چه کسانی يست د؟ کسهانی يسهت د کهه خهود را مسهلمان مهی دان هد .در شهیراز ،شههر خهون و قیهام ،اتوبهو
کش د .آخا خ

واحهد را بهه آتهش مهی

شما شهری سوار واحد می شود؟!

نه ای خلقیان خود خل ! شهما دخ هر يهی کهاری نمهی توانیهد بک یهد .ای م افقهان کهورد ؛ در لحظهه آخهر بهه شهما توصهیه مهی که م کهه دخ هر بهه خهاری خهدا و امهام
زمان(عج) و مل شهید پرور اخران ،يمه شما بهه زودی نهابود مهی شهوخد .بهه خکهدخ ر فکهر ک یهد و دسه از کاريهای احمقانهه بردارخهد و اخهن رهور بچهه يهای بهی گ هاه
مردم را در دام نی دازخهد و اسهتفاده يهای غیهر اسهشمی از آنهها نک یهد! بهه بچهه يهای معصهوم مهی گوخیهد :مهی خهوايیم حکومه حضهرت علهی(ع) را پیهاده ک هیم! چهه
حکوم علی(ع)؟! آخا می گوخد ،رفتارتان بر علیه مردم باشد؟!
خو  ،من دخ ر حرفی ندارم .آن قدری که باخد ب وخ د ،ري ر عزخزمان و مسوولین مملک براختان گفته اند.
و در آخر برادران؛«خا مهدی» بل د که کاخ سفید و کرملین و اخن گرويکهای م اف را بلرزاند و اخن شعار را سر ديید:
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار -برای حفظ اسشم ،از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید احمد شفیعی نژاد
تاریخ تولد1681/11/18 :
تاریخ شهادت1633/1/3 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام احمد غ جی(شفیعی نژاد)
بسم اهلل الرحمن الرحیم

(وصی نامه ب ده حقیر و گ هکار خدا ،احمد غ جی)شفیعی نژاد) ،فرزند غ جعلی)
«اشهد ان ال اهلل اال اهلل و اشهد ان محمد رسو اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل»
«شهادت می ديم که خدا خ انه اس و يی شرخکی ندارد و شهادت می ديم ،حضرت محمد( ) فرستاده اوس و حضرت علی(ع) ،جانشین بر ح اوس ».

«خَا أَخُّهَا الَّبِخنَ آَمَ وا يَ ْ أَدُلُّکمْ عَلَى تِجَارَةٍ ت جِیکم مِّنْ عَبَا ٍ أَلِیمٍ» (سوره ص  /آخه)86
«ای کسانی که اخمان آورده اخد آخا دالل ک م شما را بر تجارتی که برياند شما را از عبا و شک جه دردنا ».
«تؤْمِ ونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتجَايِدُونَ فِی سَ ِی ِ اللَّهِ بِنَمْوَالِکمْ وَأَنفسِکمْ ذَلِکمْ خَیْرٌ لَّکمْ إِن ک تمْ تَعْلَمُونَ» (سوره ص  /آخه)88
«اخمان بیاورخد به خدا و رسولش و جهاد ک ید با کفار در راه خدا با مالهاختان و جانهاختان ،اخن برای شما بهتر اس  ،اگر بدانید».

با درود و سشم بر خ انه م جی عالم بشرخ و سهشم بهر ناخه بهر حقهش امهام خمی هی و سهشم بهر تمهام اولیهاءاهلل ،از حضهرت آدم تها حضهرت خهاتم االن یهاء و سهشم بهر
بانوی بزرگوار اسشم ،حضرت فارمه زيرا( ) و سشم بر تمام خاران مخلص امام ام و سشم بر تمام شهدای راه ح  ،از شهدای صدر اسشم تا بحا .
وصاخای خود را از اخ جا شروع می ک م .اخ

من با شو و رغ

بهه سهوی میهادخن ج ه

پهرواز مهی که م و يهدفم زنهده کهردن مکته اسهشم بها خهونم اسه و بخهدا

سوگ د من بخارر انجام وظیفه شهرعی کهه اسهشم و شههدا بهر دوشهم نههاده انهد ،انجهام ديهم .نهه بخهارر رخها و نهه بخهارر شههرت! بلکهه فهی سه ی اهلل اسه  .و اخهن
وصیتم به شما ام حز اهلل و يمیشه در صهح ه اسه کهه از حمهشت وحشهیانه رژخهم بعثهی و رو بهه زوا نهراسهید و مقهاوم باشهید و نهدای امهام امه را پاسه گوخیهد
و بسوی ج هه يا پرواز ک ید .و واقعا شما خهو بهه اسهشم و امامتهان وفها کردخهد .احسه

بهه شهما مله اخثهارگر ،کهه پیهام ر( ) يهم شهما را در حضهور اصهحا خهود

معرفی کرده اس  ،و از اخثارگری ،شهام و شجاع شهما سهخن گفتهه! و عهشوه بهر پیهام ر ،خهدا يهم بهه شهما وعهده نصهرت داده ،در صهورتی کهه اخمهان و اتحهاد خهود
را مستحکم سازخد.
دومین وصیتم به پدر و مادرم اس ؛ که شما زحمات بسیار در اخهن مهدت بهرای مهن کشهیده اخهد و گهاه گهايی فرخهاد بل هد بهر سهر شهما زده ام و شهما را ناراحه کهرده ام،
مرا عفو ک ید و حتما حشلم ک ید .و اگر شهادت نصهی م گردخهد ،در مهرگم بهی تهابی نک یهد و پیوسهته ذکهر خهدا ب وخیهد .چهون انسهان يهر چهه مصهی

بکشهد مقهاوم تهر

می شود ،که اخن دنیا مح عم اس برای انسان و محه سهاخته شهدن اسه  ،نهه محه خوشه برانی! کهه در حهدخثی از ائمهه(ع) اسه کهه مهی فرماخهد«:الهدنیا سهجن
المومن و الج ه کافر»«،دنیا برای مؤمن زندان اس و برای کافر بهش اس ».
پ

باخد انسان مؤمن سختی يای زخادی بر خود تحمی ک د و ص ر و عم صال را توشه راه خود ک ید .که خدا صابران را دوس دارد.

وصی دخ ر به برادر و خوايرم اس ؛ که شما که خودتان مهی دانیهد و شههید دادخهد و باخهد صه ر ک یهد .در مهر مهن گرخهان نشهوخد ،چهون انسهان اخهن دنیها را باخهد وداع
گوخد و بسوی يد معین شده رجوع ک د ،که قرآن می فرماخهد«:که ُّ نَفْه ٍ ذَائِقَه الْمَهوْتِ ثهمَّ إِلَیْ َها ترْجَعُهونَ» (ع ک هوت ،)17،مهی فرماخهد«:يهر موجهودی رعهم مهر را
می چشد و آن اه بسوی ما رجوع می ک د ».په

دخهدخم کهه چقهدر اخهن دنیها ن ه

و فرخ هده اسه  .باخهد بهه فکهر چهاره ای باشهیم ،مخصوصها در اخهن زمهان کهه نهدای

امام ام بل د اس  ،اخن ظلم نیس که ما در خانه ياخمهان راحه ب شهی یم و تجهاوزگران بیاخ هد آن فجهاخ و خیانه يهاخی کهه در نظهر دارنهد را انجهام دي هد؟ باخهد شهما
قضاوت ک ید .پ

باخد مر سرخ را بر زندگی ن ین ترجی داده و به لقاءاهلل پیوس .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید منصور شهسوار
تاریخ تولد1681/4/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام م صور شهسواری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«خَا أَخُّهَا الَّبِخنَ آمَ واْ کونواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفسِکمْ أَوِ الْوَالِدَخْنِ وَاألَقْرَبِینَ»
«ای اي اخمان پیوسته ن هدار عدال باشید و برای خدا (مواف حکم خدا) شهادت ديید ،ير چ د به ضرر خود خا پدر و مادر و خوخشان شما باشد».
به نام اهلل ،خ انه پاسدار خون شهیدان و به نهام آن که

کهه يسهتی را از نیسهتی آفرخهد و انسهان را نیهروی تفکهر و اندخشهه داد ،تها بتوانهد شهکر نعمه يهای خداونهدخش

را بجای آورد و به خ ان ی ذات اخزد متعا پی ب رد و به او اخمان بیاورد ،يرگونه ظلم و فساد را سرکو ک د ،تا به شهادت برسد و به ملکوت اعشء بایوندد.
و سشم و درود بهه امهام امه  ،اخهن نهور چشهم مستضهعفان جههان و سهشم و درود بهی پاخهان بهر شههیدان انقهش اسهشمی و سهشم و درود بهه رزم هدگان پرتهوان امهام
زمان(عج) و سشم و درود به ام شهید پرور و مسلمان اخران.
اخ جان م صور شهسهواری ،فرزنهد ح یه  ،متولهد ،8331 :عضهو بسهیج سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی دارا (پهاخ شه مقاومه فسهارود) مهی باشهم .و اک هون کهه بهه
خاری خداوند متعا در مورخه 61/1/81عازم ج هه حه علیهه باره يسهتم ،خداونهد را شهکر و سهاا
بتوانم بهه نهدای اماممهان ل یه

مهی گهوخم کهه چ هین توفیه عظیمهی را نصهی ب هده فرمهود ،تها

گفتهه و راه امهام حسهین(ع) و سهرور شههیدان را ادامهه ديهم و در برابهر برقهراری حکومه «اهلل» و نهابودی کفهار و مشهرکین ،مخصوصها

امرخکای ج اختکار اخستاده و دوشادو

سربازان امهام زمهان(عهج) بهه م هارزه و سهتیز برخیهزم و جهان نهاچیز و ناقابه خهود را در راه برافراشهته شهدن پهرچم اسهشم بهديم.

از خداوند متعا خوايانم که توفی شهادت را نصی من ک د.
در خاتمه از امه شههید پهرور تقاضها دارم کهه امهام امه را فرامهو

نک هد و يمیشهه بها يهم متحهد باشه د ،تها در سهتونهای اسهتوار انقهش اسشمیشهان شکسه رخ

نديد.
از پدر و مادرم که زحمات فراوانی برای من کشیده اند ،سااسه زاری مهی که م و از آنهان مهی خهوايم کهه اگهر مهن شههید شهدم حشلهم ک هد و بهرای مهن گرخهه نک هد و
لا

سهیاه ناوشه د و اگهر گرخهه ک هد و سهیاه باوشه د ،بهرای امهام حسهین(ع) اخهن کهار را انجهام دي هد .و از بهرادران و خهوايرانم و تمهام اقهوام و خوخشهان و دوسهتان و

آش اخان می خوايم که مرا حش ک د.
به امید پیروزی لشکرخان امام زمان(عج) و نابودی کفار و مشرکین و برافراشته شدن پرچم پرافتخار اسشم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
والسشم
برادر شما ،م صور شهسواری
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد صادقی
تاریخ تولد1687/11/14 :
تاریخ شهادت1635/1/16 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام محمد صادقی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه ع د خدا ،مقلد روح خدا ،حقیر سراپا تقصیر ،محمد صادقی
«الَّبِخنَ آمَ واْ وَيَاجَرواْ وَجَايَدُواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ بِنَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ ً عِ دَ اللّهِ وَأوْلَوِ َ يُمُ الْفَائِزونَ»
«آنان که يجرت کرده اند در خدا با ما و جانشان رست ار و ارز

بزرگی نزد خداوند دارند».

به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان و بها سهشم و درود بهه محضهر م هار م جهی عهالم ،ولهی عصهر(عهج) و ناخه بهر حقهش خمی هی ک یهر و باسهشم بهه ارواح ری هه
شهدا و خانواده يای معظم شهدا و با سشم به خکاخ

شما مردم.

اک ون که به خاری خداوند ،ساايیان محمد( ) در حرکت د و مهی رونهد تها انشهاءاهلل ،پهوزه دشهم ان اسهشم را بهه خها بمال هد و ب ها بهه فرمهان پیهام ر گونهه امهام امه ،
رايی ج هه می شوم و بر حس وظیفه چ د جمله ای يم بع وان وصی می نوخسم.
در آغاز شهادت می ديم به وحدانی خداونهد و حضهرت محمهد( ) را خهاتم االن یهاء و حضهرت علهی(ع) و خهازده فرزنهد بروم هد
شهادت می ديم به ناخ [بودن] امام خمی ی و او را مرج و ري ر خود می دانم.

را امهام و پیشهوای خهود مهی دانهم .و

برادران و خوايران؛ خدا می دانهد ،اک هون کهه قلهم در دسه گرفتهه ام کهه وصهی نامهه ب وخسهم ،از خهودم شهرم دارم و خجاله مهی کشهم و نمهی دانهم بها چهه روخهی
ب وخسم و شرم ده ام برای اخن که خود ،سراپا غر در معصهیتم و بخهوايم بهرای شهما سهفار

داشهته باشهم .بعهد از گبشه بیسه و خه

سها از عمهرم ،حها در خهود

می ن رم و می بی م غیر از گ اه و معصی کاری نکرده ام و توشه ای نهدارم و فکهر مهی که م باخهد تزکیهه شهوم و جهاخی بهتهر از ج ههه نیهافتم .امیهدوارم کهه خداونهد مهرا
جزء توابین قرار ديد و به فضه و کهرمش از سهر تقصهیراتم ب هبرد .و امیهدوارم و از لطه و کهرم خداونهد ناامیهد نیسهتم .مهی روم ،شهاخد بها نثهار جهان خهوخش قهدری از
گ ايانم بشوخم .نمی خهوايم م تهی داشهته باشهم ،چهون جهان مهن در خهد قهدرت خداونهد و امانه اوسه و امانه را باخهد په

داد و چیهزی بهی ارز

اسه  ،در مقابه

عظم خداوند .چ انکه شاعر سروده اس :
جان را نه بها بود که اخثار ک ی در ره دوس
اخن متاعی اس که ير بی سر و پاخی دارد
حا که چ د ص احی مزاحم اوقات شرخفتان شدم ،چ د جمله ای بع وان نصیح از زبان خ  ،گ هکار نادم بش وخد و امیدوارم که عم ک ید:
اولین سفارشم اخن اس که تقوا پیشه خود سهازخد و دسه از امهام بهر ندارخهد و يمهواره پشهتی ان او باشهید و گهو

بهه فرمهان آن بزرگهوار باشهید و قهدر او را بدانیهد ،کهه

چه گوير گران هاخی اس که خداوند به شما عطا فرموده و از والخ فقیه و ...حماخ ک ید و ن بارخد دشم ان در بین شما نفوذ ک د ،ج هه يا را گرم ن ه دارخد.
و به جوانان توصیه می ک م کهه برونهد و انشهاءاهلل ،جهای شههدا را پهر ک هد .چهون شهمايا وارثهان«اهلل» و اسهلحه از دسه افتهاده شههیدان يسهتید و حهافظ خهون شههدا
باشید .ن بارخد کسانی از خون شهدا سوء استفاده ک د .آگاه باشهید و آگايانهه عمه ک یهد و تحه تهاثیر عهده ای مفسهد و از خهدا بهی خ هر قهرار ن یرخهد و متحهد باشهید و
از تفرقه جلوگیری ک ید ،که ت ها سشح مخر انقش  ،تفرقه اس .
لبا ،دس به دس يم بديید و با دشم ان اسهشم در يهر پسه و مقهام و ل ها

م هارزه ک یهد و ن بارخهد عهده ای مفسهد ،زخهر ماسه

حهز اهلل ،تیشهه بهر رخشهه حهز

اهلل بزن د و آنها را ش اساخی ک ید و ن بارخد که بخواي د انقش حز اهلل را لکه دار ک د.
به دوستانم سفار

می که م کهه جلسهه قرائه قهرآن خهود را تهر نک هد .و دوسهتان را تشهوخ ک یهد ،از يرگونهه مهار و تهمه و افتهرا نهراسهید و بهرای خهدا کهار

ک ید که انشاءاهلل ،خدا با شماس  .ب بار مار [تهم ] خوار نههروان بهه شهما بزن هد ،بدانیهد کهه بها اخهن گونهه کاريها خودشهان را رسهوا مهی ک هد .و سهفار
اگر دس از اعمالشهان بهر نداشهت د ،آنهها را رسهوا ک یهد و اآلن اتمهام حجه مهی که م و سهفار

مهی که م؛

مهی که م ،بهاز گردخهد و دسه بردارخهد کهه خداونهد توبهه ک هدگان را

دوس دارد.
ناحیه مقاوم را گرم ن ه دارخد ،جوانان متعهد بروند و ناحیه را بچرخان هد ،تها کسهانی نتوان هد وارد شهوند و اخهن گونهه ناحیهه را سهرد ک هد .يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و
مخلصانه کار ک ید ،که پیروزخد.
چ د جمله يم با خانواده و دوستانم:
مادرجان؛ اگر چه فرزند خوبی براخه ن هودم و نتوانسهتم زحماته را ج هران که م ،ولهی بهرای رضهای خهدا مهرا حهش کهن و از سهه بهرادر صهغیری کهه از پهدر مرحهومم
باقی مانده اس  ،خو مواظ

کهن و آنهها را تربیه اسهشمی ب مها و ب هو رايهم را ادامهه دي هد و در مهرگم صه ر کهن و شهاکر بها

و افتخهار کهن کهه چ هین فرزنهدی

داشته ای و در راه خدا يدخه کرده ای و براخم رل مغفرت کن.
و تو ای خوايرم؛ می دانم که برای آمدنم ثانیه شهماری مهی ک هی .ولهی چهه که م خداونهد مهرا بهه مهمهانی خهود فهرا خوانهده ،مهن يهم اجابه کهردم .زخ ه وار بها

و

يی ناراح ن ا  .چون مهن بهه رايهی رفتهه ام کهه يم شهی ی بها اولیهاءاهلل اسه و چهه سهعادتی بهاالتر از اخهن! امیهدوارم کهه انشهاءاهلل ،خداونهد بهه شهما صه ر ع اخه
فرماخد .اگر خواستید گرخه ک ی ،به خاد ساالر شهیدان(ع) اش

برخزخد.

يمسرم؛ برای رضای خدا مرا حش کن ،اگر در اخن مدتی که با يم بودخم تو را ناراح کردم ،مرا ب خش و از من راضی با .
و در پاخان از يمه دوستان و آش اخان تقاضا دارم ،برای رضای خدا مرا حش ک د.
چه خو

لحظه اخس  ،لحظه دخدار معشهو ! و چهه زخ اسه  ،پهرواز خهونین عاشهقان حضهرت دوسه در او ملکهوت! و چهه گواراسه  ،شههد شهیرخن شههادت نوشهیدن!

به امید آن ثانیه ای که مر سرخ را در آغو

کشم.

در پاخان اگر جسدی از من باقی ماند ،در ک ار ق ر مطهر شهید رمضان خوشرو دفن ک ید.

خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
وصی نامه ع د خدا ،مقلد روح خدا
ب ده سراپا تقصیر ،محمد صادقی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید سید حسن صدریان
تاریخ تولد1681/11/13 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام سید حسن صدرخان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سشم بر ري ران توحید ،از آدم تا خهاتم االن یهاء حضهرت محمهد( ) و سهشم بهر ناخه بهر حه ولهی عصهر(عهج) خمی هی ک یهر ،ري هر جههان اسهشم کهه روزيها و شه ها
مان د جد

امام حسین(ع) به دعا و نیاخش مشهغو اسه و سهشم بهر شههیدان گل هون کفهن و پاسهداران حهامی دودمهان حسهین(ع) کهه مان هد او غرخ انهه مهی ج هد و

در راه خدا کشته می شوند و درخ انقش اسشمی را آبیاری مهی ک هد و سهشم بهر روحانیه مسهوو کهه پیهام شههیدان اخهران زمهین را بهه مردمهان دنیها مهی رسهان د و
سشم بر ام غیور و شهید پرور که در برابر م افقین و ملحدخن آمرخکا و شوروی و ...اخستاده اند و م ارزه می ک د که اخن نادانان را مغلو سازند.
و اما انسان باخد دو راه را انتخا ک د :خا[راه] حسین(ع) را خا ذل را ! ،خا بهش و خا دوزخ را !
و [من] از میان اخن دو ،راه حسین(ع) را انتخا کردم و از خدا می خوايم که مرا در اخن راه موف ک د.
خداخا؛ مرا ب خش و از گ ايانم درگبر ،تو رحیمی! تو کرخمی!
خداخا؛ بارالها ،پروردگارا ،مع ودا ،معشوقا ،موالخم من ضعی و ناتوانم که تحم درد از دس دادن پاياخم را ندارم ،چ ونه تحم عبا تو را می توانم!
خداخا؛ يهای و يهوی بهشه را مهی بیه م ،چهه غوغهاخی! حسهین(ع) بهه پیشهواز خهارانش آمهده ،چهه صهح ه ای ،فرشهت ان نهدا دي هد کهه«:يمرزمهان ابهرايیم ،يمرايهان
موسی و يمدستان عیسی ،يم کیشهان محمهد( ) ،يمسه ران علهی(ع) ،يمفکهران حسهین(ع) ،يم امهان خمی هی» از سه ر کهربش آمهده انهد .چهه شهکويی! خهداخا؛ بهه

محمد( ) ب و که پیروانش حماسه آفرخدند .به علهی(ع) ب هو شهیعیانش قیامه باها کردنهد و بهه حسهین(ع) ب هو کهه خهونش در رگهها يمچ هان مهی جوشهد .ب هو کهه از
خونها سرويا روخید ،ظالمان سرويا را برخدند .اما باز يم سرويا روخیدند.
خداخا؛ می دانی که چه می کشیم .پ داری کهه چهون شهم ذو مهی شهوخم .مها از مهردن نمهی يراسهیم ،امها مهی ترسهیم بعهد از مها اخمهان را سهر ب رنهد .و اگهر نسهوزخم
يم ،که روش اخی می رود و جای خود را دوباره بهه تهارخکی مهی سهاارد! په

باخهد چهه کهرد؟ از خه

سهو باخهد بمهانیم تها شههید آخ هده شهوخم و از دخ هر سهو باخهد شههید

شوخم ،تا آخ ده بماند .يم باخد امروز شهید شوخم ،تا فردا بماند و يم باخد بمانیم ،تا فردا شهید نشود!
عج دردی! چه می شود؟ امروز و فردا زنده شوخم ،تا دوباره شهید شوخم .آری! يمه خاران سوی مر رفت د ،در حالی که ن ران فردا بودند.
من با امام خمی ی ،میثا بسته ام و به او وفادارم .زخرا کهه او بهه اسهشم و قهرآن وفهادار اسه و اگهر چ هدخن بهار مهرا بکشه د و زنهده ام ک هد ،دسه از او نخهوايم کشهید.
راه سعادت بخش حسین(ع) را ادامه ديید و زخ

وار زندگی ک ید.

بارالههها ،معشههوقا ،مع ههودا ،مههوالخم؛ مههن ضههعی و نههاتوان ،دوسه دارم دشههمن چشههمهاخم را در او درد
ک د و پاياخم را در کربشی چهاريا از بدن جدا سازد ،قل م را در والفجهر يشه يها آمها رگ هار

در شههلمچه از حدقههه در آورد و دسههتهاخم را در کردسههتان قط ه

ک هد و سهرم را در خهونین شههر از تهن جهدا سهازد .تها در کمها فشهار و

آزار ،دشم ان ملتم ب ی د که گر چهه چشهم يها و دسه يها و پايها و قله و سهی ه و سهرم را از مهن گرفتهه انهد! امها خه

چیهز را از مهن نتوانسهت د ب یرنهد و آن اخمهان و

يدفم اس  ،که عش به«اهلل» و معشوقم و عش به شهادت و عش به امام و اسشم اس .
خداخا؛ ج داهلل را ،سوگ د به ثاراهلل ،در لشکر روح اهلل برای شکس عدواهلل و استقرار حز اهلل که زمی ه ساز حکوم جهانی بقیه اهلل اس  ،حماخ کن.
التما
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد فرجامی
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واال مقام محمد صادقی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه ع د خدا ،مقلد روح خدا ،حقیر سراپا تقصیر ،محمد صادقی
«الَّبِخنَ آمَ واْ وَيَاجَرواْ وَجَايَدُواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ بِنَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ ً عِ دَ اللّهِ وَأوْلَوِ َ يُمُ الْفَائِزونَ»
«آنان که يجرت کرده اند در خدا با ما و جانشان رست ار و ارز

بزرگی نزد خداوند دارند».

به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان و بها سهشم و درود بهه محضهر م هار م جهی عهالم ،ولهی عصهر(عهج) و ناخه بهر حقهش خمی هی ک یهر و باسهشم بهه ارواح ری هه
شهدا و خانواده يای معظم شهدا و با سشم به خکاخ

شما مردم.

اک ون که به خاری خداوند ،ساايیان محمد( ) در حرکت د و مهی رونهد تها انشهاءاهلل ،پهوزه دشهم ان اسهشم را بهه خها بمال هد و ب ها بهه فرمهان پیهام ر گونهه امهام امه ،
رايی ج هه می شوم و بر حس وظیفه چ د جمله ای يم بع وان وصی می نوخسم.
در آغاز شهادت می ديم به وحدانی خداونهد و حضهرت محمهد( ) را خهاتم االن یهاء و حضهرت علهی(ع) و خهازده فرزنهد بروم هد
شهادت می ديم به ناخ [بودن] امام خمی ی و او را مرج و ري ر خود می دانم.

را امهام و پیشهوای خهود مهی دانهم .و

برادران و خوايران؛ خدا می دانهد ،اک هون کهه قلهم در دسه گرفتهه ام کهه وصهی نامهه ب وخسهم ،از خهودم شهرم دارم و خجاله مهی کشهم و نمهی دانهم بها چهه روخهی
ب وخسم و شرم ده ام برای اخن که خود ،سراپا غر در معصهیتم و بخهوايم بهرای شهما سهفار

داشهته باشهم .بعهد از گبشه بیسه و خه

سها از عمهرم ،حها در خهود

می ن رم و می بی م غیر از گ اه و معصی کاری نکرده ام و توشه ای نهدارم و فکهر مهی که م باخهد تزکیهه شهوم و جهاخی بهتهر از ج ههه نیهافتم .امیهدوارم کهه خداونهد مهرا
جزء توابین قرار ديد و به فضه و کهرمش از سهر تقصهیراتم ب هبرد .و امیهدوارم و از لطه و کهرم خداونهد ناامیهد نیسهتم .مهی روم ،شهاخد بها نثهار جهان خهوخش قهدری از
گ ايانم بشوخم .نمی خهوايم م تهی داشهته باشهم ،چهون جهان مهن در خهد قهدرت خداونهد و امانه اوسه و امانه را باخهد په

داد و چیهزی بهی ارز

اسه  ،در مقابه

عظم خداوند .چ انکه شاعر سروده اس :
جان را نه بها بود که اخثار ک ی در ره دوس
اخن متاعی اس که ير بی سر و پاخی دارد
حا که چ د ص احی مزاحم اوقات شرخفتان شدم ،چ د جمله ای بع وان نصیح از زبان خ  ،گ هکار نادم بش وخد و امیدوارم که عم ک ید:
اولین سفارشم اخن اس که تقوا پیشه خود سهازخد و دسه از امهام بهر ندارخهد و يمهواره پشهتی ان او باشهید و گهو

بهه فرمهان آن بزرگهوار باشهید و قهدر او را بدانیهد ،کهه

چه گوير گران هاخی اس که خداوند به شما عطا فرموده و از والخ فقیه و ...حماخ ک ید و ن بارخد دشم ان در بین شما نفوذ ک د ،ج هه يا را گرم ن ه دارخد.
و به جوانان توصیه می ک م کهه برونهد و انشهاءاهلل ،جهای شههدا را پهر ک هد .چهون شهمايا وارثهان«اهلل» و اسهلحه از دسه افتهاده شههیدان يسهتید و حهافظ خهون شههدا
باشید .ن بارخد کسانی از خون شهدا سوء استفاده ک د .آگاه باشهید و آگايانهه عمه ک یهد و تحه تهاثیر عهده ای مفسهد و از خهدا بهی خ هر قهرار ن یرخهد و متحهد باشهید و
از تفرقه جلوگیری ک ید ،که ت ها سشح مخر انقش  ،تفرقه اس .
لبا ،دس به دس يم بديید و با دشم ان اسهشم در يهر پسه و مقهام و ل ها

م هارزه ک یهد و ن بارخهد عهده ای مفسهد ،زخهر ماسه

حهز اهلل ،تیشهه بهر رخشهه حهز

اهلل بزن د و آنها را ش اساخی ک ید و ن بارخد که بخواي د انقش حز اهلل را لکه دار ک د.
به دوستانم سفار

می که م کهه جلسهه قرائه قهرآن خهود را تهر نک هد .و دوسهتان را تشهوخ ک یهد ،از يرگونهه مهار و تهمه و افتهرا نهراسهید و بهرای خهدا کهار

ک ید که انشاءاهلل ،خدا با شماس  .ب بار مار [تهم ] خوار نههروان بهه شهما بزن هد ،بدانیهد کهه بها اخهن گونهه کاريها خودشهان را رسهوا مهی ک هد .و سهفار
اگر دس از اعمالشهان بهر نداشهت د ،آنهها را رسهوا ک یهد و اآلن اتمهام حجه مهی که م و سهفار

مهی که م؛

مهی که م ،بهاز گردخهد و دسه بردارخهد کهه خداونهد توبهه ک هدگان را

دوس دارد.
ناحیه مقاوم را گرم ن ه دارخد ،جوانان متعهد بروند و ناحیه را بچرخان هد ،تها کسهانی نتوان هد وارد شهوند و اخهن گونهه ناحیهه را سهرد ک هد .يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و
مخلصانه کار ک ید ،که پیروزخد.
چ د جمله يم با خانواده و دوستانم:
مادرجان؛ اگر چه فرزند خوبی براخه ن هودم و نتوانسهتم زحماته را ج هران که م ،ولهی بهرای رضهای خهدا مهرا حهش کهن و از سهه بهرادر صهغیری کهه از پهدر مرحهومم
باقی مانده اس  ،خو مواظ

کهن و آنهها را تربیه اسهشمی ب مها و ب هو رايهم را ادامهه دي هد و در مهرگم صه ر کهن و شهاکر بها

و افتخهار کهن کهه چ هین فرزنهدی

داشته ای و در راه خدا يدخه کرده ای و براخم رل مغفرت کن.
و تو ای خوايرم؛ می دانم که برای آمدنم ثانیه شهماری مهی ک هی .ولهی چهه که م خداونهد مهرا بهه مهمهانی خهود فهرا خوانهده ،مهن يهم اجابه کهردم .زخ ه وار بها

و

يی ناراح ن ا  .چون مهن بهه رايهی رفتهه ام کهه يم شهی ی بها اولیهاءاهلل اسه و چهه سهعادتی بهاالتر از اخهن! امیهدوارم کهه انشهاءاهلل ،خداونهد بهه شهما صه ر ع اخه
فرماخد .اگر خواستید گرخه ک ی ،به خاد ساالر شهیدان(ع) اش

برخزخد.

يمسرم؛ برای رضای خدا مرا حش کن ،اگر در اخن مدتی که با يم بودخم تو را ناراح کردم ،مرا ب خش و از من راضی با .
و در پاخان از يمه دوستان و آش اخان تقاضا دارم ،برای رضای خدا مرا حش ک د.
چه خو

لحظه اخس  ،لحظه دخدار معشهو ! و چهه زخ اسه  ،پهرواز خهونین عاشهقان حضهرت دوسه در او ملکهوت! و چهه گواراسه  ،شههد شهیرخن شههادت نوشهیدن!

به امید آن ثانیه ای که مر سرخ را در آغو

کشم.

در پاخان اگر جسدی از من باقی ماند ،در ک ار ق ر مطهر شهید رمضان خوشرو دفن ک ید.

خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
وصی نامه ع د خدا ،مقلد روح خدا
ب ده سراپا تقصیر ،محمد صادقی
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وصی نامه:
aوصیت امه شهید واالمقام محمد حسین فرح خش
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ رِجَا ٌ صَدَقوا مَا عَايَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِ ْهُم مَّن قَضَى نَحْ َهُ وَمِ ْهُم مَّن خَ تَظِر وَمَا بَدَّلوا تَ ْدِخلًا»
«برخی از موم ان بزرگی مردانی يست د که به عهد و پیمانی که با خهدا بسهته انهد ،کهامش وفها کردنهد په

برخهی از آنهها اخسهتادگی کردنهد تها بهه راه خهدا شههید شهدند و

برخی به انتظار فیض شهادت مقاوم کردند و يی عهد و پیمان خود را تغییر ندادند».
«شهید نظر می ک د به وجه اهلل».
با سشم و درود به حضرت بقیه اهلل االعظم ،حجه بن الحسن العسکری ،امام زمان(عج) و ناخ بر حقش خمی ی ب شکن و مل مسلمان و شهید پرور اخران.
ب ا به دستور اسشم چ د کلمه ای مختصر وصی نامه خود را می نوخسم.
يم اک ون که اخ جان محمد حسین فرح بخش ،فرزند سهعداله ايه و سهاکن ده خیهر سهفلی ،سهعادت آن را خهافتم تها بتهوانم بهه خهاری پروردگهار در ک هار سهاخر بهرادران
در س ر جهاد برای پیکار با دشم ان اسشم و انسانی به ن رد باردازم و دخ ی را که در ق ا انقش اسشمی بر دو

داشته ام ،بتوانیم به نحو احسن اداء نماخم.

لبا گام در رايی برداشته ام که سرور شهیدان حسین بهن علهی(ع) ،معلهم بهزر در

شههادت ،بهه مها آموخه کهه مشهتا آزادی از اسهارت اخهن دنیهای زودگهبر و پهرواز

در فضای الخت ايی اخمان ،بهرای شهتافتن بهه لقهاءاهلل باشهم و در اخهن راه بها اسهلحه شههادت ،زنجیريهای ب هدگی گسهیخته و اسهماعی وار در قربان هاه عشه الههی جهان
باخته ،تا به سعادت ابدی ناخ آخم .چه گوارا و خو و چه شهیرخن اسه شهرب شههادت ،شههادتی کهه در راه م هارزه حه بهر باره و بهه فرمهان خهدا و قهرآن و بفرمهان
امام ام  ،زعیم عالیقدر خمی ی ب شکن باشد.
وصی می ک م که برای امام دعا ک ید و سعی ک یهد کهه پشهتی ان واقعهی امهام باشهید و اگهر مسهلمان يسهتید ،واقعها ذره ای بهه مها و زر دنیها د ن دخهد .زخهرا کهه يهر
چه ما و زر داشته باشید ،آتش دوزخ شما زخهادتر اسه  .په

بها مها و جهان خهود ،دنیهای آخهرت را بهرای خهود خرخهداری ک یهد .يمهان رهور کهه پیهام ران و امامهان و

يمه مسلمین انجام داده و می دي د.
برادران و خوايران مؤمن و مؤم ه سفارشاتی در پاخان دارم که امید اس بکار ب دخد:
 -8قرآن اخن کتا آسمانی را يرگز مطرود و متر در گوشه خانه يا ريا نک ید و بدانید که يمین قرآن بود که يمه ما را نجات داد.
 -1مساجد را پر ک ید که س ری ب

عظیم اس و دشم ان ما از يی چیز به اندازه مسجد و جماع يرا

ندارند.

 -3يمیشههه و در يههر حهها بدانیههد کههه پرچمههداران نهضهه اسههشمی ،روحانیهه متعهههد و آگههاه بههوده انههد و آن روزی کههه مهها از روحانیهه جههدا شههوخم ،روز جشههن
ابرقدرتهاس .
و از محرمات دور ن ه دارد.

 -3آنچ ان خو و تر

از خدا در خود اخجاد ک ید ،که شما را به واج ات نزدخ

 -1نمازتان را با اخش

و حضور قله بجهای آورخهد و فرزنهدانتان را راي مهاخی ک یهد تها از خهط امهام کهه خهط ان یهاء( ) مهی باشهد ،دور نشهوند و راه شههیدان را ادامهه

دي د.
 -6در نمازيای دشمن شکن جمعه و جماعات شعار مر بر آمرخکا و مر بر امثا ب ی صدريا و سشم و درود به خاران امام ...را از خاد ن رخد.
 -7ای برادران و خوايران؛ به گو
که در ير ل ا

باشید و ن وخید که ب هی صهدر رفه  ،کاريها درسه مهی شهود ،انشهاءاهلل درسه مهی شهود .امها باخهد م تظهر ديهها ب هی صهدر خهائن،

و ير مقامی يست د و قصد دارند که به اسشم و مسهلمین ضهربه بزن هد .اخهن مله شههید پهرور و پیهرو خهط امهام بهه آنهها اجهازه نخواي هد داد و بها مشه

گره کرده ،ديان آنها را کوبیده و با وحدت و انسجام خود،خ
 -1برای آنهاخی که در ير ل ا

بار دخ ر پشتی انی خود را به امام عزخز و روحانی م ارز و آگاه اعشم ک ید.

و مقام می باش د و دخن خهدا را خهاری مهی ک هد ،دعها ک یهد تها خهدا را خهاری ک هد .و آنههاخی کهه در يهر ل ها

و يهر مقهامی يسهت د و

به اسشم ضربه ای می زن د ،اگر قاب يداخ يست د ،يداخ و اگر نیست د از خدا بخوايید تا آنها را نابود و رسوا گرداند.
 -1برای اخن حقیر گرخه نک ید ،من نرفتم کهه بهراخم گرخهه ک یهد ،رفهتم تها پهرچم«ال الهه اال اهلل» در سراسهر جههان بهر قهرار گهردد .و ای بهرادران بهرای اخهن حقیهر ت لیهغ
نک ید ،بلکه برای پیشرف و زنده ن ه داشتن اسشم ت لیغ ک ید و نیز وحدت و انسجام خود را از دس نديید.
و چ د جمله ای کوتاه به[مردم] روستای خودمان وصی دارم ،که امید اس بکار ب دخد.
ای برادران عزخز و زحمتکش ،کشاورزان؛ خ

لحظه فکر ک ید اخن يمه بهرای کاريهای دنیها زحمه مهی کشهید ،بهرای آخهرت خهود چهه کهار کهرده اخهد؟ بهه خهود بیاخیهد

و از ما اندوزی دس بردارخد .به خدا قسم می خورم ،يم ی ما از خهود دور مهی باشهیم .از صه زود کهه از خهوا بیهدار مهی شهوخد ،چهه کهار مهی ک یهد؟ فقهط در فکهر
کار دنیا و از خکدخ ر س ق گرفتن در اخن دنیای فانی! دخ ر چه کهار مهی ک یهد؟ و ب هوخم کهه در اخهن موقعیه اسهشم در خطهر مهی باشهد و زمهانی کهه مهی گفتیهد و بهر
سر و سی ه می زدخهد خها حسهین(ع) کها

بهودم و در رکابه مهی ج یهدم و شههید مهی شهدم ،حها بدانیهد کهه حسهین زمهان ،خمی هی ک یهر کهه ي هوز مها او را خهو

نش اخته اخم ،باخد به ندای«ي من ناصر خ صهرنی» حسهین گونهه ا

جهوا مث ه داده ،کمکههای مهالی و جهانی خهود را در اختیهار اخهن ري هر ک یهر ،کهه ناخه بهر حه

امام زمان (عج) اس  ،قرار داده و اسشم را خاری ک ید.
در اخ جا حدخثی از حضرت امیر الموم ین(ع) خدم شما نق می ک م:
قا علی(ع) :حضرت امیر المهوم ین(ع) مهی فرماخ هد«:مهردم در دنیها دو دسهته انهد ،خکهی در دنیها بهرای دنیها کهار مهی ک هد ،کهه او را دنیها گرفتهار سهاخته اسه و از کهار
آخرت باز داشته ،او می ترسد بازماندگانش به ت دستی دچار شوند ،بهرای آنهها مها و داراخهی تهیهه مهی نماخ هد ،تها نیازم هد نشهوند .امها از ت دسهتی خهود اخمهن و آسهوده
گشته ،يی برای گرفتاری خهود در روز قیامه در فکهر ن هوده و کهاری انجهام نمهی ديهد و خها اصهش بها نهدارد از اخهن کهه روز رسهتاخیز نیازيهاخی دارد ،تها بفکهر چهاره
جوخی بیفتد .پ

چ ین شخصی زنهدگی خهود را فهدای زنهدگی دخ هری قهرار داده و بهرای نفه آن بسهر مهی بهرد .امها دسهته دوم از مهردم در دنیها بهرای آخهرت کهار مهی

ک د و بدون آن که کاری انجام د يد ،آنچه برای او تقهدخر شهده از دنیها مهی رسهد .په
را بدس آورده اس » و بهه پیشه اه مقهد

چ هین شخصهی يهر دو بههره را (بههره دنیها و آخهرت) جمه نمهود و يهر دو سهرا

حضهرت تعهالی بها آبهرو گشهته و اگهر (چیهزی را) از خهدا بخوايهد مسهتجا مهی شهود .زخهرا ب هده ای کهه کهار و کوشهش او

برای خدا و به فرمان خدا باشد ،آبروم د می شود و استحقا مقام اجاب دعا را که خکی از فضیل يای الهی اس  ،بدس می آورد.
اخ جاس که ما می توانیم به قرآن مجید نظر ک هیم و از آخهات پروردگهار متعها  ،وظیفهه خهود را در دنیها و نسه

بهه آخهرت بفهمهیم و امیهدوارم کهه يمهه شهما از دسهته

دوم باشید و کار و کوشش شما برای خدا باشد ،نهه بهرای اخهن کهار ک یهد تها فرزنهدانتان در آخ هده بهه ت دسهتی دچهار نشهوند .انشهاءاهلل کهه يم هی شهما جهزء دسهته دوم
قرار گیرخد.
و در پاخان سخ ی چ د با پدر و مادر دل دم دارم:
پدر و مادر؛ او سشم و درود به شما کهه فرزنهدی حقیهر را تربیه کهردی و بهه اسهشم يدخهه کردخهد و مهرا حهش ک یهد و امها در دنیها کهه کهاری بهرای ج هران زحمهات
شما نکردم و گفتم شهاخد بتهوانم بها شههادتم ،در آخهرت ،در پیشه اه حضهرت صهاح الزمهان(عهج) رو سهفید و سهر بل هدتان گهردانم و اگهر شههادت اخهن آرزوی دخرخ هه ام
نصی م گردخد ،ناراح نشوخد و ل ا

سیاه بر تن نک ید .و قدری براخم گرخه ک یهد کهه بهرای شههدای دخ هر گرخهه کهرده اخهد .و بهه جهای اخهن کهه مهردم بهه شهما دلهداری

بدي د ،شما به آنها دلداری بديید و ب وخید ،اخن يدخه ناقاب يدخهه کهردخم بهه پیشه اه امهام زمهان(عهج) و بهراخم جشهن عروسهی بهر پها ک یهد .بهرای بهرادرم محمهدباقر زن
ب یرخد.
و اگر جسد اخن حقیر بدس شما رسید ،ير کجا که اجازه دادخد دفن ک ید و اگر جسد اخن حقیر بدس شما نرسید ،ناراح ن اشید.
پدرجان؛ من اخن راه را با فکری باز و قل هی پها انتخها کهرده ام و بهدان کهه حقیقه را درخهافتم و بسهوی معشهوقم«اهلل» شهتافتم .و پهدرجان ،چههار سها نمهاز و روزه
براخم ب یرخد.
از خوايرانم می خوايم برای من گرخه نک د ،آنها کهه رفت هد کهاری حسهی ی کردنهد و آنههاخی کهه ماندنهد کهاری زخ هی ک هد .و از بهرادرانم مهی خهوايم کهه در

خهود

را ادامه دي د و در آخ ده خدمت زار اسشم و مسلمین باش د.
و پدرجان؛ از تمام اقوام و دوستان و يمساخه يا و از مهردم و از آنههاخی کهه در اخهن مجله

جمه يسهت د ،حهش بهودی رله ک یهد و اگهر کسهی از اخهن حقیهر ناراحه

می باشد ،برای رضای خدا مهرا ب خشهد و اگهر کسهی از اخهن حقیهر چیهزی رله دارد ،از پهدرم ب یهرد .و در پاخهان تکهرار مهی که م کهه امهام را از خهاد ن رخهد و پشهتی ان
واقعی روحانی باشید ،علی گونه يا را خانهه نشهین نک هد .و امیهدوارم کهه از حرفههای اخهن حقیهر کهه بهرای رضهای خهدا گفتهه ام ،ناراحه نشهوخد و اخهن جملهه را از خهاد
ن رخد:
«گر جمل ی سر ديیم ،روح خدا ،خمی ی دس از تو بر ندارخم».
به امید آن روز که دستورات اسشم در بین مسلمانان بخوبی پیاده شود ،و در اخ جا شما را به خدای می ساارم و التما
و السشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمدحسین فرح بخش8368/1/11-
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،حتی زمان مهدی ،خمی ی را ن هدار.
اعزامی از بسیج سااه پاسداران انقش اسشمی دارا .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید جهنگیر فرحدخت
تاریخ تولد1688/5/61 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام جهان یر فرح دخ
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم ر الشهدا
«يد ادامه راه حسین(ع) ،مقصد فقط مدخ ه».
بههاری فرزنههدان اسههشم ،مهی روم کههه بهها اراده آي هین و قل هی سرشههار از اخمههان بههه خههدا ،راه اخهن عزخهزان و اخهن پاک اخت ههان و اخهن جان ههازان و اخهن شهههیدان راه خههدا و
رسولش را دن ا ک م.
می روم که انتقام خون اخن عزخزان امام را از صدامیان کافر ب یهرم .آری ،مهن بها يهدفی چهون يهد ان یهاء و مقصهدی چهون کهربش ،بهه ج ههه ی حه علیهه باره مهی
روم که دس اخن دخو صفتان و اخن خزخدخان زمان را برای يمیشه از سر ما مسلمانان اخران و جهان قط ک م.
می روم ،که با دادن خون خود رايی برای انقش مهدی(عج) باز ک م.
و پیام من به برادران و خوايران مسلمان اخن اس ؛ که ري هری اخهن ري هر انقهش  ،اخهن موسهی زمهان ،امیهد مستضهعفان خمی هی ک یهر بهه رهور قهار بابخرخهد و بهه آن
عم ک د.

به امید روزی که قد

عزخز را آزاد نموده و در آنجا به ري ری امام خمی ی نماز برپا ک یم.
دانش آموز سا سوم دبیرستان
جهان یر فرحدخ  -فرزند مرتضی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید احمد قاسمی
تاریخ تولد1681/7/8 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام احمدرضا قاسمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«کسانی که در راه خدا کشته شدند ،مرده ما دار ،بلکه حقیق اخن اس که آنها زنده اند و نزد خدا روزی داده می شوند»
با درود فراوان به ري ر انقش اسشمی خمی ی ک یر ،امام ام و با درود به روان پا شهیدان راه ح و آزادی و پیرو خط امام.
من احمد قاسمی ،فرزند آقا میرزا ،بها قل هی صها و راضهی بهه ج ههه حه علیهه باره مهی روم ،تها اخهن کهه شهاخد بتهوانم سههمی کوچه

در اخهن انقهش شهکويم د

داشته باشم .يد من از رفتن به ج هه اخن اس که بتوانم به نهدای امهام امه  ،کهه بهه نهدای«يه مهن ناصهر خ صهرنی» امهام حسهین(ع) ل یه
دخن خود را نس

گفه  ،ل یه

ب هوخم و

به اسشم عزخز و مل شرخ اخران اداء که م .بهه ج ههه مهی روم تها بها دشهم ان اسهشم ،خع هی يمهان بعثهی يها ن هرد که م و خهدمتی بهه اسهشم کهرده

باشم و امیدوارم که خداوند گ ايان مرا ب خشد.
پیام من به برادرانم اخن اس ؛ که فرخ دشم ان اسشم را نخورند و يی وق س ريا را خالی نک د تا اسشم عزخز به پیروزی نهاخی برس د.

و پیامی که برای م افقان و ضد انقشبها دارم اخن اسه کهه تها دخهر نشهده بهه دامهن اسهشم پ هاه بیاورخهد و توبهه ک یهد ،زخهرا کهه خداونهد آدم توبهه کهار را دوسه دارد .و
ن بارخد که دخر شود و دس از کاريای ضد مردمی خود بردارخد و به اسشم رو بیاورخد تا اسشم شما را بابخرد.
و در ضمن اگر مهن بهه درجهه رفیه شههادت رسهیدم ،مهرا در پیرمهراد و در گلهزار شههدا دفهن ک یهد .و بهه بهرادرانم ،مهادرم و خهوايرانم ب وخیهد تها مهرا حهش ک هد و از
دوستانم نیز می خوايم که مرا حش ک د .به امید پیروزی ح علیه بار و رسیدن به حکوم جهانی مهدی( عج) ،انشاءاهلل.

بسمه تعالی
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
«مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ رِجَا ٌ صَدَقوا مَا عَايَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِ ْهُم مَّن قَضَى نَحْ َهُ وَمِ ْهُم مَّن خَ تَظِر وَمَا بَدَّلوا تَ ْدِخلًا»
اخ

که به فض خدای بزر سعادت[نصی م] شد که در ج هه ی اسهشم علیهه کفهر شهرک کهردم ،در اخهن شه آغهاز حملهه وصهی نامهه خهود را بهه شهرح زخهر اعهشم

می ک م:
 -8يدفم از شرک در اخن ج هه اسهشم علیهه کفهر ،ت هها پیهروزی و نصهرت اسهشم و گسهتر

جههانی آن بوسهیله امهام خمی هی عزخهز بهوده اسه و آنچهه در نظهر دارم

ت ها«اهلل» می باشد.
 -1با رضاخ و رغ

خارر و ش اخ از مکت انسان ساز اسشم ،قدم در اخن راه گباشته و از خداوند متعا امیدوارم ،که مورد ق و واق شود.

 -3از کلیه برادران و خوايران عزخز و مادر گرامی خواستارم؛ مهرا مهورد عفهو و بخشهش خهود قهرار داده و از صهمیم قله مهرا حهش ک هد و پیوسهته در خهط امهام بهوده و
خداوند را در نظر داشته باش د.
 -3از تمام مسلمین و پیهروان مکته اسهشم انتظهار دارم ،در کلیهه امهور يمیشهه خداونهد و روز حسها را در نظهر گرفتهه و يهر کهاری کهه رضهای حه جه و اعلهی ،در
آن نیس قدم ن باشته و تقوای الهی را پیشه ک د.
 -1از شما عزخزان که روز عزخمه بهه ج ههه ،وقه خهداحافظی نداشهتم ،عهبرخوايی مهی که م و مهی خهوايم بهراخم اصهش ناراحه ن اشهید .زخهرا اسهشم عزخهز شههدای
گرانقدر و عزخزی دارد ،و اخن ماخه افتخار اخن مکت انسان ساز اس .
در ضمن اگر من به درجه رفی شهادت ناخ آمدم ،مرا در گلزار شهدای پیرمراد دفن ک ید.

والسشم
احمدرضا قاسمی8368/1/86 -
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ابراهیم قاسمی نژاد
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1637/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
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شهید عبدالرضا قائدی
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع دالرضا قائدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وصی نامه ب ده حقیر خدا ،مقلد حضرت امام خمی ی ،ع دالرضا قائدی»
«...الْحَمْدُ لِلّهِ الَّبِی يَدَانَا لِهَبَا وَمَا ک َّا لِ َهْتَدِیَ لَوْال أَنْ يَدَانَا اللّهُ»...
خداوند بزر را ساا

می گهوخم ،کهه مهرا بهه راه راسه کهه يمهان صهرا مسهتقیمی اسه  ،کهه در نمهاز از او خواسهتم ،يهداخ کهرد و توفیه جههاد و شههادت در راه

خود را به من داد.
با سشم بر امام زمان(عج) و ناخ بر حقش ،پیر جماران ...و سشم بر شهدا و مفقودخن ،اسرا و معلولین و خانواده ياخشان.
يم اک ون که کوله بار گ اه بر پشتم س ی ی می ک هد و در مقابه ذات احهدخ شهرم ده يسهتم ،بهار سهفر مهی ب هدم و بهه دخهدار جانهان و بهه دانشه اه انسهان سهاز مهی
روم و خداخا؛ تو را شايد می گیرم که آگايانه برای ل ی

گفتن به ندای ري ری از فرزندان رسول می روم.

خداخا؛ اخن وصی نامه را يم آگايانه می نوخسم ،خواه تکثیهر شهود خها نشهود ،دخ هر نمهی دانهم .امیهدوارم کهه اخهن مسهوولین ب یهاد شههید دارا  ،سهر عقه بیاخ هد و پیهام
خون شهدا را برسان د و اخن رسال س ین را زخ

وار بر دو

کش د.

خداخا؛ تو خود می دانی که عزخزان ما با چهه درد دلههاخی رفت هد .خهداخا؛ تهو بهتهر مهی دانهی ،در قله حمیهد عهار يها چهه بهود! در قله شههید ع هدالاور و خوشهرو چهه
بود! در قل شهید دادپور و دخ ران که يمچون بهشتی ،مظلوم زخست د و مظلوم رفت د و خار چشم دشم ان اسشم شدند.
خداخا؛ تو بهتر می دانی که بشرپوريا و ب ی اسهدپوريا را در ي هام اعهزام بهه ج ههه ،سه

بارانشهان کردنهد .اخهن معاوخهه واريها ،تهوده ای شهان خواندنهد .امها خهداخا؛ تهو

می دانی که اخن يا برای تو آمدند و تو يم آنها را پبخرفتی.
در حالی می آخهم بهه سهوخ کهه اخهن جمهشت بهر زبهانم جهاری اسه «:اشههد ان ال الهه اهلل و اشههد و ان محمهدا رسهو اهلل و اشههد و ان علهی واهلل» ،بها شههادت بهه
وحدانی خدا و خاتمی پیهام ر

حضهرت محمهد( ) و والخه علهی(ع) و خهازده فرزنهد  ،کهه آخهرخن آنهها آقها امهام زمهان(عهج) در غی ه بهه سهر مهی بهرد و روزی

خوايد آمد و گردن ،گردن کشان را خوايد زد و عدال در کره ار

پیاده خوايد کرد.

خداخا؛ از تو می خوايم که مر در بستر را نصی اخن جان نک ی و آن رهور باشهم کهه در ي هام شههادت خ هدان باشهم ،يمهان رهوری کهه ي هام آمهدن بهه اخهن دنیها
گرخان بودم.
خداخا؛ من درد دلهاخم را به آقا امام زمان(عج) می گوخم و به مهدی(ع) می گوخم؛ که شهدای ما چه مظلوم واق شده اند ،که رسانیدن پیام خونشان جرم دارد!
حا که می روم به ام حز اهلل سشم می ک م و می خوايم که برای خدا ،حقیر را حش ک د و از پدر و مادرم يم می خوايم ،که مرا حش ک د.
مادر عزخزم؛ زحمات زخادی براخم کشیدی که به خدا قسم اگر شر ن ود ،بهه پاخه سهجده مهی کهردم .پهدرم؛ تهو يهم يمهین رهور ،مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هی و
برادرانم را به مدرسه بفرستی و خوايرانم حجا اسشمی را رعاخ ک هد و بهر حسه وظیفهه تهبکراتی يهم بهه امه حهز اهلل مهی ديهم ،امیهد اسه مهورد رضهای قهادر
م ان واق شود:
8ه ام حز اهلل؛ اگر مهی خوايیهد در دنیها و آخهرت سهربل د باشهید و سهرافراز ،فقهط و فقهط نهدای «يیههات مهن البلهه» حسهین(ع) را سهرلوحه کارياختهان قهرار ديیهد و
آن را فرامو

نک ید.

1ه از شما می خوايم که امام را دعا و خاری ک یهد .م هادا امهام خمی هی را ت هها ب بارخهد ،کهه در فهردای قیامه در نهزد خداونهد و رسهولش و ائمهه عهبری نخوايیهد داشه
و شرم ده خوايید بود .وای به حا شما اگر امام احسا
3ه ج

ت هاخی بک د.

را يمان روری که سرلوحه امور خهود قهرار داده اخهد ،قهرار بديیهد و تمهام يهم و غهم شهما روی ج ه

باشهد .حتمها بهه ج ههه بروخهد و از پهدران و مهادران مهی

خوايم که فرزندانشان را بهه ج ههه بفرسهت د ،خها الاقه از آنهها جلهوگیری نک هد و مهان رفهتن عزخزانشهان بهه ج ههه نشهوند .ای کسهانی کهه آرزو داشهتید در روز عاشهورا
حسین(ع) را خاری ک ید ،چرا فرزند حسین(ع) ،امام زمان(عج) را خهاری نمهی ک یهد؟ م هر امهام زمهان(عهج) ،فرزنهد حسهین(ع) نیسه ؟ چهرا از جههاد روی بهر مهی گردانیهد؟
مر در يمه جا يس  ،اخن نیس که ير ک

در خانه ماند ،نمی میرد! نه يمه می میرخم ،ولی چه بهتر که به رر مر بروخم و مر به رر ما نیاخد.

3ه از معاوخه وارياخی کهه در دارا يسهت د و مان هد کسهانی يسهت د کهه در مقابه امهام علهی (ع)[اخسهتادند] و اخشهان يمهان نهاکثین ،مهارقین و قاسهطین ،چهرا در مقابه
خط امام با عم اخستاده اخد ،ولی در حر از امام حماخ می ک ید؟ دروغ می گوخید و شما م اف يستید.
چههرا اسههشم را بازخچههه يوايهههای نفسههانی خههود کههرده اخهد؟ از مههردم مهی خههوايم کههه قارعانههه ح ه را ب وخ ههد و بار ه را رسههوا ک ههد ،کههه پیهروزی نزدخ ه
مار [تهم ] نترس د ،که به شهدای ما يم مار [تهم ] زدند ،ولی آنها از مر نترسیدند.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید قاسم قائدی
تاریخ تولد1683/11/8 :
تاریخ شهادت1638/6/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام قاسم قائدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسو اهلل و اشهد ان علیا ولی اهلل»
وصی نامه :قاسم قائدی ،فرزند آزاد ،اي و ساکن روستای رشید آباد ،شهرستان دارا
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
با سشم و درود فراوان به پیش اه مقد

آقا امام زمان(عج) و ناخ بر ح و ب شک ش امام خمی ی.

برادران و خوايران؛ عزخزان نمی دانم که اخن جمشت را می نوخسم الخ شهادت در راه دوس می شوم که بعديا اخن خطو را به ع وان وصی نامه بخوانید.
خداخا؛ تو خودت گوايی که تش ه کشته شدن در راه توام.
خداوندا؛ می دانم که حتی خا پای خوبان ام پیغم ر تو نمی شوم .اما باز يم تو بخش ده ای ،پ

شهادت در ري را به ب ده حقیرت عطا کن.

برادران و خوايران مسلمان؛ ب ده کوچکتر از آنم که بتوانم شهما را پ هد ديهم و خها بهه شهما وصهی که م ،امها بع هوان خه

بهرادر کهوچکتر و خه

مسهلمان چ هد نکتهه بهه

شما خادآور می شوم:
نکته نخس اخن که يمان روری که امام ام فرمودنهد :تقهوای الههی را پیشهه خهود قهرار ديیهد .زخهرا بها پیشهه کهردن تقهوای الههی ،مهی توانیهد بها آن يمچهون سهدی
آي ین جلو گ ايان و شیطان ب یرخد و ن بارخد در وجود شما رخ ه ک د.
و اما نکته دوم اخن کهه؛ م تظهر ظههور امهام زمهان مههدی موعهود(عهج) باشهید .زخهرا از بهتهرخن ع هادات انتظهار ظههور آن حضهرت کشهیدن اسه و يمچ هین دن الهه رو
ناخ بر ح آن حضرت امام ام باشید .زخرا رايی که امام پیش گرفته ،دن اله و ادامه راه ان یاء و امامان و معصوم(ع) می باشد.
و نکته آخر اخن که؛ شهدا را ،شهدا را ،شهدا را فرامو

نک یهد .شههداخی کهه بهه خهارر اسهشم ،اخهران و حفهظ نهامو

شهما جهان عزخهز و گرانقهدر خهود را اخثارگرانهه نثهار

کردند .آنها شهید شدند و رفت د و اما چه زخ ا رفت ی ،رفتن به سوی ارزشها ،رفتن به سوی مع ود.
آنها حسین گونه رفت د و به خی شهدای کربش پیوست د و اک ون شما باخد زخ

وار ادامه دي ده راه آنان باشید و گر نه به قو معلم شهید ،خزخدی يستید.

و اما سخ ها وحرفهاخم با مادرم و ت ها خارم:
مادرجان؛ نمی دانم چ ونه خوبیه  ،اخثارگرخه و بهاالخره مادرخه را توصهی که م .قلمهم عهاجز اسه و ت هها جملهه ای کهه مهی تهوانم ب هوخم ،خها در واقه ت هها کلمهه
اخن اس  :که تو به مع ای واقعی کلمه ،مادری.
آری مادر! مادر جان؛ ای قام استوار ص ر و شهکی اخی ،در سهو مهن گرخهه نکهن و پیهراين سهیاه ناهو  .اگهر چهه دشهمن بهه قهو خهود

مهرا کشه  ،امها بهدان مهن

زنده ام ،يمیشه زنده ام.
مادر جان؛ من شهیدم ،خع ی قل تارخ ! مادر؛ باخهد بهه خهود ب هالی و ا فتخهار ک هی ،وقتهی کهه امه امهام نهام مهرا بها غهرور و افتخهار بهه زبهان مهی برنهد .مهادر؛ ناراحه
ن ا  .زخرا مادرانی يست د که چهار فرزند خود را و خها ت هها نهان آور خانهه خهود را فهدای اسهشم کهرده انهد و افتخهار مهی ک هد .تهو يهم اگهر گرخهه مهی ک هی بهرای امهام
حسین(ع) گرخه کن ،که روز عاشورا ت ها و بی که

شههید شهد و جسهد مطههر

روزيها و شه ها بهر زمهین افتهاده بهود .آری ،بهرای شههدای کهربش و مفقوداالثريها گرخهه

کن.
و اما خوايرانم :خوايران عزخزم ،شما خود وظیفه خود را بهتر می دانید .دخ ر الزم نمی دانم که چیزی ب وخم.
و اما دوستانم :دوستان ،برادران و جوانان؛ مهن کهه از يمهه گ ايکهارترم و نمهی تهوانم شهمايا را نصهیح که م .ولهی نمهی تهوانم چیهزی ن هوخم! په
می شوم؛ االن کشور ما در حا ج

خه

نکتهه خهادآور

با عرا ت ها نیس  ،بها تمهام سهتمکاران و تجهاوز پیشهه گهان جههان اسه  .اسهشم در خطهر اسه و مها باخهد دخهن و کشهور خهود را

نجات بديیم .باخد با حضور در ج هه و پر کهردن ج ههه يها ،ن هبارخم پهرچم سهید الشههدا (ع) بهر زمهین بیفتهد .مها حهداق باخهد از ورهن خهود ،از خانهه خهود دفهاع ک هیم.
ن اخد ب وخیم ما برای کی بج یم؟ ما برای خهود نمهی ج هیم! بهرای خهدا ،بهرای دخهن ،بهرای کشهور مهی ج هیم و دخ هر اخهن کهه کمهی از لباخهب دنیهوی بکهايیم و بهه
مع وخات برسیم .حداق نماز درس و صحی و قرآن بخوانیم .لباخب دنیوی را تر ک یم ،زخرا اگر لبت ،تر لبت بدانی ،دخ ر لبت نف

را لبت ندانی.

و در آخهر از مسهوولین مهی خههوايم کهه بها در اختیهار قهرار دادن اسه ا و وسهاخ تفرخحههات سهالم از م حهر شههدن جوانهان کهه سهرماخه کشههورند ،جلهوگیری ک هد .بهها
درس کردن زمین ورز

و امکانات ورزشی ،می توانید به اخن امر مهم برسید و رسیدگی ک ید.

و در آخر خداخا ،مع ودا ،ای مح وبم؛ از تهو عاجزانهه رله مهی که م کهه گ ايهان اخهن ب هده حقیهر و پهدر و مهادرم را بیهامرزی و فهر آقها امهام زمهان(عهج) را نزدخکتهر از
نزدخ

ب ردان و رزم دگان اسشم را به پیروزی نهاخی برسهان .و از شهما مله اخثهارگر مهی خهوايم کهه مهرا بها ل ها

نس

به من دخ ی داشته ،خا چیزی رل کار بود به برادرم مراجعهه ک هد .و مقهداری کتها داشهتم کهه اگهر قابه اسهتفاده بهود بهه مدرسهه راي مهاخی شههید دروخهش سهائلی

رشید آباد تقدخم می ک م.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار.
خداحافظ يمه شما
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
قاسم قائدی 8366/1/7-

بسهیجی بهه خها بسهاارخد و يمچ هین اگهر کسهی

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید فریبرز قدمی
تاریخ تولد165/11/1 :
تاریخ شهادت1637/1/14 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
611.jpg
**-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید نواراله قربانی
تاریخ تولد1651/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام نوازاله قربانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه ب ده خدا ،نوازاله قربانی:
«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«گمان م رخد کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند ،بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند».
«اشهد ان ال اله اال اهلل ،اشهد ان محمد رسو اهلل و اشهد ان امیرالموم ین علی ولی اهلل»
با سشم و درود فراوان خدم امام زمان(ع) ،نجات دي ده بشرخ کهه خکاخه

شهیعیان انتظهار ظههور

را مهی کشه د و بها سهشم بهه ري هر ک یهر انقهش  ،ناخه بهر حه

آن حضرت و با سشم و درود به ارواح مطهر شهدا ،از صدر اسشم تا به امروز و سشم به تمام محرومین و اسیران اسشم و شما ام شهید پرور ده خیر.
گر چه خود را کوچ
مساخلی را عر

تر از آن مهی دانهم کهه بهه شهما خهانواده محتهرم و امه شههید پهرور وصهیتی که م ،امها برحسه وظیفهه ای کهه يهر مسهلمان دارد ،از بها تهبکر

می ک م:

ه در ير زمان و موقعیتی که يستید ،از انقش اسشمی حماخه کهرده و پشهتی ان والخه فقیهه باشهید تها پهرچم اسهشم را بهه امهام زمهان(عهج) بسهاارخد و فرخه ت لیغهات
دشمن را نخورخد و بدانید که اسشم پیروز اس .
ه برای رسیدن به پیروزی نهاخی در مقاب سختی يا سر خم نکرده و استقام ورزخد و راه شهدا را ادامه ديید.
ه در تمام مراح  ،به خاد خدا باشید و خدا را بر اعما خوخش ناظر بدانید و د بدنیا ن دخد که دنیا فانی اس .
ه يی گاه دس از اسشم بر ندارخد و خادگار پیغم ر اسشم( ) ،خع ی اي بی عصم و رهارت و قرآن را فرامو
چ د جمله ای يم به مادر عزخزم (مادر بزر ) و برادران و خوايران عر

نک ید.

ک م:

ه ای مادر عزخزم؛ در فقدان من بی ص ری مکن و اگر مهی خهوايی در مهرگم گرخهه ک هی ،يمهان قهدر گرخهه کهن کهه بهرای امهام حسهین(ع) گرخهه مهی ک هی و يمچ هین
برای شهدای دخ ر.
ه ای خوايران عزخزم؛ پیامی کهه بها شهما دارم اخهن اسه کهه حجها خهود را حفهظ کهرده و بها حجها خهوخش مشه محکمهی بهر ديهان اسهتک ار جههانی بکوبیهد و از
خون شهیدان پاسداری ک یهد .در مهرگم گرخهه و زاری نک یهد و مان هد حضهرت زخ ه ( ) و فارمهه زيهرا ( ) باشهید و اگهر ب هده حقیهر نتوانسهتم خهدمتی براختهان انجهام
ديم ،امید اس که مرا حش ک ید و ب خشید.
و شما برادرانم؛ راه من و دخ ر شهدا را که راه حسین(ع) اس  ،ادامه ديید و صابر باشید ،که خداوند می فرماخد«:إِنَّ اللّهَ مَ َ الصَّابِرِخنَ»
از شما مادر و خوايران و برادرانم مهی خهوايم کهه اگهر نتوانسهتم حه فرزنهدی نسه

بهه مهادر و حه بهرادری نسه

فقط برای رضای خدا حشلم ک ید.
در پاخان از يمه اقوام ،خوخشان ،آش اخان و دوستان می خوايم که مرا حش ک د و من نیز از آنها خش ود يستم.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن ه دار ،از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا.

نوازاله قربانی

خاررات:
***
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***

بهه خهوايران و بهرادرانم ادا که م ،مهرا ب خشهید و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمود کابلی
تاریخ تولد1681/6/6 :
تاریخ شهادت1637/1/18 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
****
611.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسن کارگشا
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسن کارگشا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«گمان م رخد آنهاخی که در راه خدا کشته می شوند مردگان د ،بلکه آنها زنده اند و در نزد خداوند روزی دارند».
با سشم به پیش اه با عظم امام زمان (عج) ،خ انه م جی عالم بشرخ و ناخ بر حقش امام خمی ی و با سشم درود و به ارواح ری ه شهدا.
اخ جان حسن کارگشا ،فرزنهد علهی ،بشهماره ش اسه امه ،3763 :متولهد ،8336 :سهاکن ده خیهر علیها ،مهبي شهیعه دوازده امهامی و مقلهد امهام خمی هی ،چ هد خادداشه از
خود بجای می گبارم.
اخ جان به فتوای امام ام  ،ب یان بار جمهوری اسشمی که[فرمودند]«:يهر که
خود الزم دانستم کهه بهه فرمهوده امهام ل یه

قهدرت و توانهاخی داشهته باشهد ،واجه کفهاخی اسه کهه بهه ج ههه بهرود» مهن يهم بهر

گهوخم و بهه ج ههه بهروم .و اک هون کهه در ج ههه يسهتم ،از صهمیم قله خوشهحالم کهه مهی تهوانم بهرای اسهشم و وره م

خدمتی انجام ديم و خود را در حا حاضر جزء سهربازان امهام زمهان(عهج) مهی دانهم .چهون يهدفم خهدم بهه اسهشم و مسهلمین اسه و امیهدوارم کهه امهام زمهان(عهج)،
يم اخن ب ده حقیر را بابخرد .زخرا من با کوله باری پر از معصهی و گ هاه بهه ج ههه آمهده ام ،کهه حتهی خهود قهادر بهه حمه اخهن گ ايهان نیسهتم و يهم اک هون توبهه مهی
ک م و امیدوارم که اخن توبه حقیر و گ ايکار پبخرفته شود.

و به حضور ام شهید پرور ده خیهر علیها سهشم عهر

مهی که م و از آنهها عاجزانهه مهی خهوايم کهه حتهی بهرای خه

لحظهه از اخهن انقهش غفله نک هد .چهون کهه

دشمن در انتظار کوچکترخن فرصه اسه  ،کهه ضهربه خهود را بهه اخهن انقهش وارد ک هد .و شهما مله اخهران اسهشمی مان هد ق ه  ،باخهد بیهدار و اتحهاد داشهته باشهید تها
توروه يای دشمن را خ ثی نماخید.
پرورگارا؛ اخ

که ما مل اخران با دنیا رر شده اخهم و مهی خهوايیم جمههوری اسهشمی را در سراسهر دنیها بهه تحقه برسهد ،ت هها تهو را دارخهم .و بها خهاری و راي مهاخی

ري ر ک یر انقش اسشمی امام خمی ی اس  ،که آنچ ان با دخد مکت ی خود بر علیه شر و غر می شورد و از اسشم و مسلمین دفاع می ک د.
در ضمن سخ ی با پدر ،مادر ،خوايران و برادرانم دارم؛ شمايا کهه خهود مهی دانیهد کهه يهر که
نصی م شد ،ص ور و بردبار باشید .چون انسان خ

روزی مر بهه سهراغش مهی آخهد ،په

از شمايا می خوايم که برای رضای خدا مرا حش ک ید و اسشم و امام را فرامو

چهه بهتهر کهه انسهان جهانش را در راه خهدم بهه اسهشم و وره ش فهدا ک هد و

نک ید.

در پاخان پیروزی اسشم بر کفر جهانی را از خداوند ت ار و تعالی خوايانم.
والسشم
وصی نامه ب ده خدا ،حسن کارگشا

خاررات:
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در اخهن راه قهدمی بهردارد ،بهرای خداسه  .په

اگهر در اخهن راه شههادت

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید احمدرضا کرمی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1633/11/14 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام احمدرضا کرمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«الَّبِخنَ آمَ واْ وَيَاجَرواْ وَجَايَدُواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ بِنَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ ً عِ دَ اللّهِ وَأوْلَوِ َ يُمُ الْفَائِزونَ»
«کسانى که اخمان آورده و يجرت کرده و در راه خدا با ما و جانشان به جهاد پرداختهاند نزد خدا مقامى ير چه واالتر دارند و اخ ان يمان رست اران د».
«خَا أَخُّهَا الَّبِخنَ آَمَ وا يَ ْ أَدُلُّکمْ عَلَهى تِجَهارَةٍ ت جِهیکم مِّهنْ عَهبَا ٍ أَلِهیمٍ .تؤْمِ هونَ بِاللَّههِ وَرَسُهولِهِ وَتجَايِهدُونَ فِهی سَه ِی ِ اللَّههِ بِهنَمْوَالِکمْ وَأَنفسِهکمْ ذَلِکهمْ خَیْهرٌ لَّکهمْ إِن ک هتمْ
تَعْلَمُونَ»
خداخا؛ تو می دانی و آگايی کهه زنهدگیم را بها دوری از درگايه و در غفله و بهی خ هری از شه اخ تهو سهاری کهرده ام و بهه خهارر اخهن شهرم دگی از درگهاه ک رخهاخی
تو می خوايم که زندگی پر ثمهر و تهش

و بها افتخهار و مردانهه نصهی م ک هی .امیهد مهن بهه عفهو و بخشهش بهی حسها تهو مهرا بهر اخهن مهی دارد کهه خاضهعانه از تهو

بخوايم مردنی عاشقانه را از روی فض و رحمت نصی م ک ی و مرا شهید ک ی.
وصی خود را با نام خدا و با خاد خدا و برای رضای خدا و به فکر برادرانی که مجايد يست د ،شروع می ک م.

سشم به آقا امام زمان(عج) و با سشم به آقها ابها ع هداهلل الحسهین(ع) ،سهرور تمهامی آزادگهان جههان و کسهی کهه در
اخش

چ ونهه زخسهتن و چ ونهه مهردن را بهه ب هدگان بها

خداوند آموخ و با سشم بر پیر میکده عش  ،به شهکن زمهان ،در يهم کوب هده ظلهم و سهتم خزخهدخان و بیهدار ک هده ملتههای خفتهه اخهران و دنیها ،خمی هی ک یهر

و با سشم و درود بی حد و بیکران بهر ارواح ری هه کلیهه شههدا و شههیدانی کهه مها را از خهوا بیهدار کردنهد و خهود در خها خفت هد .در اخهن بريهه از زمهان ،چهون دخهدم
دخن اسشم در خطر اس و حسین زمان ما را صدا می زند ،الزم دانستم که پای در چکمه ک م و از دخن و عزت اسشم دفاع نماخم.
پدر و مادر عزخزم؛ نزد شما سخ شرم ده ام ،از اخن که نتوانستم ح فرزندی بر شما تمام ک م و از اخن که نتوانستم برای شما فرزند خوبی باشم.
مادر عزخزم؛ به پای من زجريا و سهختی يها کشهیدی و مهن چقهدر تهو را اذخه کهرده ام .امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید و حشلهم کهن و در مصهی

مهن زخ ه وار صه ر و

استقام داشته با .
پدر عزخزم و بزرگوارم؛ من تو را بسیار ناراحه کهردم و در انجهام کارياخه ت هها گباشهتم و از شهما مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهی و حشلهم ک هی .شهما مهرا بهزر کهرده
اخد ،نتوانستم برای شما خدمتی ک م .ولی اگهر نتوانسهتم زحمهات شهما را ج هران که م ،مهرا ب خشهید و در مصهی

مهن صه ر و شهکی اخی بهه خهود راه ديیهد ،تها بتوانیهد در

روز قیام در مقاب امام حسین(ع) سربل د باشید .چرا که امام حسین(ع) در راه اسشم تمهام فرزنهدان و امهوالش را فهدا کهرد تها اسهشم پها بهر جها بمانهد .په

مها نیهز باخهد

اسشمی که با ثمره خون ديها يزار شهید به دس آمده ،ن ههداری ک هیم .و از شهما مهی خهوايم کهه بهرای مهن گرخهه نک یهد .چهرا کهه بها گرخهه شهما م افقهان و کسهانی
که می خواي د به اسشم ضربه بزن د ،خوشحا می شوند و ضعفی برای اسشم اس و اگر می خوايید گرخه ک ید به خاد اباع داهلل الحسین(ع) گرخه ک ید.
براردان عزخزم؛ سعی ک ید در جامعهه اسهشمی بهه ع هوان خه

بهرادر شههید ،بهرای دخ هران ال هو و خهدمت زاری نمونهه بهرای اسهشم باشهید و تسهلی دي هده پهدر و مهادر

باشید .اسلحه خونین شهدا را بر دارخد و از اخهن انقهش سهخ محافظه ک یهد و تمهام اعمالتهان در جهه رضهای خهدا باشهد .زخهرا يمهه مها سهفری سهخ و دشهوار در
پیش دارخم و آن سفر آخرت اس و برای اخهن سهفر توشهه ای مهیها نماخیهد .سه ر مسهجد ،مدرسهه و ناحیهه را حفهظ ک یهد .امیهدوارم اخهن چ هد کهشم را بع هوان تهبکر از
برادر کوچکتان بابخرخد و از شما می خوايم که مرا حش ک ید ،از اخن که نتوانستم ح برادری را بر شما اداء ک م.
خوايران عزخزم؛ شهما نیهز يمچهون دخ هر خهوايران داغهدار شههدا ،زخ ه وار صه ر و زخ ه وار پیهام رسهان خهون شههیدان باشهید .پیهام خهون شههیدان ،اراعه از امهام
خمی هی و در مص هی

مههن زخ ه وار رفتههار ک ی هد .و چ ههان باش هید کههه دشههم ان و م افقههان از گرخ هه و زاری شههما سههوء اسههتفاده ن ماخ ههد .و بهها حفههظ حجهها و رفتههاری

اسشمی ،ال وخی برای خوايران مسلمان باشید و از شما می خوايم که مرا حش ک ید و از دعای خیر خود فراموشم ن ردانید.
دوستان و دانش آموزان عزخز؛ شما آخ ده سازان و وارثان خون مقهد

شههیدان يسهتید و آخ هده اخهن انقهش بهه دسه شهما سهارده خوايهد شهد و مسهوولی شهما بسهیار

س ین اس  ،چرا که شما پاسهدار خهون اخهن شههیدان يسهتید .مهن در مهوقعی کهه بها شهما بهوده ام ،ممکهن اسه کاريهای نادرسهتی انجهام داده باشهم و شهما را اذخه
کرده باشم ،خشصه مرا ب خشید و من در مقاب شما کوچکم و نمی تهوانم بهه شهما پیهامی ديهم .ولهی بهه ع هوان خه

دوسه کوچه

و گ ايکهار درگهاه خهدا ،پیهامم بهه

شما عزخزان اخن اس که فردی کوشها و حهز اهلل باشهید و بها ادامهه تحصهیشتتان در آخ هده بهرای انقهش خهدمتی بک یهد و اخهن سه ريای مسهتحکم مدرسهه ،مسهاجد
و ناحیه را حفظ ک ید .و از يمین االن قدر خود را بدانیهد و مان هد مهن در گ هاه فهرو نروخهد ،مهن کهه نتوانسهتم مسهوولی خهودم را نسه

بهه امهام و انقهش انجهام ديهم.

می روم تا شاخد با قطره قطره خونم انجام وظیفه نماخم و شاخد خدا مرا ب خشید و در ردخ ب دگان مخلصش قرار ديد.
معلمان عزخز و گرامی؛ من در مقاب شما کوچکم کهه بتهوانم پیهامی بهرای شهما داشهته باشهم .شهما باخهد بها در

دادن و راي مهاخی دانهش آمهوزان بتوانیهد ،افهراد مخلهص

و انقشبی تربی ک ید تا در آخ ده بتوان د اخن انقش را حفظ ک د.
ای بسیجیان عزخهز؛ شهما ل اسهتان کف تهان مهی باشهد ،يهر چ هد مهن خهود لیاقه بسهیجی بهودن را نداشهتم ،عاجزانهه از شهما مهی خهوايم کهه ريهرو راسهتین اباع هداهلل
الحسین(ع) باشید و اجازه نديید که اخادی شر و غر  ،چه در داخ و در چه در خار [کشور] به اسشم و مسلمین ضربه بزن د و قدر امام بزرگوارمان را بدانید.
ام حز اهلل؛ امام را فرامو

نک ید و به خاد عزخزان س رنشهین باشهید و ن بارخهد کهه ج ههه يها خهالی بمانهد و اسهلحه شههیدان بهر زمهین باشهد .چهرا کهه اگهر چ هین

باشد ،آمرخکا و اخادی حلقه ب وشش را خوشحا نموده اخهد و در مقابه خهون شههدا مسهوو مهی باشهید و يهر که
اسشم احتیا به کم

مهی توانهد ،بهه ج ههه بیاخهد .چهرا کهه در اخهن زمهان،

و خاری دارد و تمام مسلمین جهان چشم امید بهه مله باها خواسهته اخهران دوختهه انهد و در انتظهار کمه

شهما يسهت د .په

بهه سهوی ج ههه يها

يجوم آورخد ،تا ير چه زودتر انشاءاهلل ،شر دشم ان اسشم را از سر مسلمین جهان ،باالخص مردم مسلمان عرا کوتاه نماخیم.
خ

تبکر برای ام حز اهلل :ای ام شههید پهرور؛ رزم هدگان بهه خهارر يهد و اخهده خهود کهه حفهظ نظهام جمههوری اسهشمی مهی باشهد ،بهه ج ههه مهی آخ هد و بهه

خارر يد مقد
کاستی دفاع ک ید.

خوخش می باشد که از جان و ما خود مهی گبرنهد و در ج ههه شههید مهی شهوند .په

وظیفهه شهما مهی باشهد کهه از ايهدا آنهها بهدون يهی کهم و

اگر شما خدای ناکرده ،نس

به اخن مسوله غفله ورزخهد ،دخ هر خهون اخهن عزخهزان پاخمها شهده! چهون يهد آنهها پاخمها شهده! و در فهردای قیامه جهوابی نخوايیهد

داش  ،که به خداوند عرضهه دارخهد .په

چشهمان خهود را بهاز ک یهد و درسه بی دخشهید و راه را از چهاه و حه را از باره تشهخیص ديیهد و ن بارخهد افهرادی روی کهار

آخ د ،که فهمیده خا نفهمیده ،يد مقد

شهدا را ندخده ب یرند و برای چ د روزه دنیای خود مقامی کس ک د.

و در آخر از يمه مردم ،پدر و مادر ،برادران و خوايران ،کلیه اقوام و دوستان می خوايم که مرا حش ک د.
خداخا ،خداخا ،تا ظهور دول خار ،خمی ی را برای ما ن هدار.
والسشم علیکم ورحمه اهلل و برکاته
ب ده حقیر و گ ايکار درگاه خدا
احمد کرمی

خاررات:
***
611.jpg
وصیت امه شهید واالمقام احمدرضا کرمی.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید علی کریم نژاد
تاریخ تولد1683/1/15 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام علی کرخم نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان»
يم اک ون که عازم خط مقدم يستم تا با خ

عملیهات وسهی  ،صهدام و رژخهم غاصه ش را نهابود سهازخم ،خیلهی خوشهحا يسهتم .از خهانواده ام مهی خهوايم؛ يمیشهه خهار

و خاور امام باش د.

علی کرخم نژاد8363/88/81 -

خاررات:
***
868.jpg
وصیت امه شهید واالمقام علی کرخم نژاد.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسن کهنسال
تاریخ تولد1687/5/8 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسن که سا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان»
به نام آن که حاضر و ناظر و ث

ک ده ی لحظه لحظه اعما و کردار ما ب دگانس .

خداوندا؛ به حرم محمد و آ محمد ( ) روزی ع ادت و تر معصی و صد نی و خدم در راي را نصی م نما.
ساا

بیکران خدای مهربان و خاور و ناصر را که اخن يمهه نعمه يهای بهی شهماری را بهر مها ب هدگان ضهعی  ،ارزانهی داشه  .ولهی مها ب هدگان نهاتوان ،نتوانسهتیم شهکر

نعمتهای خدای عزوج را بر جای آورخم .ال ته خداوند ،ارحم الراحمین و بخش ده اس .
بار پروردگارا؛ نمهی دانهم بها چهه زبهانی از درگهاه پهر از رحمه و بخشهش تهو درخواسه بخشهش و عفهو گ ايهانم را ب مهاخم .زنهدگی و رايهم را تها بحها بدرسهتی نمهی
ش اختم .با دمیدن روح تو در کال د پريیجان امام روح اهلل ،باعث نجات ما شدی و ما را به صرا مستقیم و به راه ح و حقیق راي ماخی نمودی.
ال ته خداوندا؛ به درگاه رحم تو بسی امیهديا اسه و مهی دانهم کهه گ ايهان ب هده ضهعی  ،تهو را ضهرری نیسه و بخشهش و عفهو از درگهاه رحمه تهو ،تهو را کم هودی
اخجاد نمی ک د.

خداوندا؛ تو را شکر که ما را به اخن راه پر فیض و سعادت راي ماخی نمودی و به رخسمان الهی و ح و حقیق متص نمودی.
بهه امهام عزخزمهان و بهه نیه

من خدا را شکر مهی که م کهه توانسهتم ،بها يمرايهی ب هدگان مخلهص و مهؤمن و بها يمرايهی اخهن عزخهزان و امه حهز اهلل و بها ل یه
پیوستن به رايیان کربش ،عازم ج هه ح علیه بار شوم.

ال ته می دانید که وظیفه ير انسان با شراف و حیث اس  ،که باخستی در مقاب ظلم و ستم به فرمان خدا قیام نماخد و متجاوز را سرکو و نابود نماخد.
ما به ج هه آمدخم و از دوستان و ام حهز اهلل دعهوت مهی ک هیم کهه امهام را ت هها ن بارنهد ،ج ههه حه و حقیقه علیهه کفهر را خهالی ن بارنهد .مها بهرای پیوسهتن بهه
شهدا و ادامه راه شهدا ،به ج هه آمده اخم.
امید که شما اجازه حتی ،نف
ق

کشیدن به م افقین و ضد انقش را نديید و آنها را سرکو نماخید.

از ير چیز امید که پدر و مادر محترم و مهربهانم ،فرزنهد خطاکهار و گ هکهار خهود را حهش نماخ هد .مخصوصها مهادر خهوبم ،يمهان رهوری کهه در زمهان رفولیه اخهن

يمه زحمات بی شمار برای من کشیده اخد و در اخن دوران زندگی خیلی ناراحتتان کرده ام ،امید که برای رضای خدا مرا بخشیده و حش نماخید.
از خهدم پهدر بزرگههوارم درخواسه بخشههش و حشلیه دارم .از تمههامی اقهوام و خوخشههان درخواسه مهی که م کههه مهرا ب خشه د .و از يمهه شههما مخصوصها خههوايران و
برادران مهربانم و اقوام خداحافظی می ک م ،امیدوارم که از دعای خیر فراموشمان ن ماخید .امام را دعا ک ید ،آقاخمان حضرت مهدی(عج) را صدا ک ید.
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار.
خداخا ،خداخا؛ ظهور حجت را نزدخکتر فرما.
خداوندا؛ ما را از سربازان واقعی امام زمان(عج) ،محسو بفرما.
حسن که سا

دخ ر وصیت امه شهید واالمقام حسن که سا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ خُحِ ُّ الَّبِخنَ خُقَاتِلونَ فِی سَ ِیلِهِ صَفًّا کَنَنَّهُم بُ یَانٌ مَّرْصُو ٌ»
«در حقیق خدا دوس دارد کسانى را که در راه او ص در ص چ ان که گوخى ب اخى رخخته شده از سر اند جهاد مىک د».
براستی که خدا دوس می دارد ،آن موم انی را که در ص جهاد با کافران يمدس و پاخدارند.
با سشم و درود فراوان به ري ر مسلمانان جهان امام خمی ی و با سشم به روح پا شهدای راه اسشم ،وصی نامه خود را آغاز می ک م.
من می روم تا آخرخن قطره خونی را که در بدن دارم در راه اسشم و در راه حفظ و حرخم میهن ايداء نماخم.
من می روم تا آخرخن نفسی را که در بدن دارم ،با م افقین صدام م ارزه نماخم و تا آخرخن قطعه خاکی را که در دس دشمن دارم ،از آنها پ
آری مل مسلمان اخران ،من از شما خوايشم دم کهه يهر چهه کهه در اختیارتهان يسه  ،بهه ج ههه يها کمه

ب یرم.

نماخیهد و از رفهتن فرزنهدانتان بهه ج ههه جلهوگیری نک یهد و

مان آنها نشوخد .مل مسلمان و شرخ اخران يمه شما مهی دانیهد ،کهه يهر انسهانی خداونهد او را خلقه کهرده و په

از مهدتی زنهدگی در اخهن جههان بهه جههان دخ هری

باز می گردد و ير انسان مسلمان ،در ير نقطه ای از کره زمین که باشد ،مر بهه سهراغش خوايهد آمهد و صددرصهد مهی آخهد و مهن اخهن را بهه خقهین مهی دانهم کهه چهه
بهتر که انسان در راه خدا کشته شود و در راه خدا جان ديد .و من امیدوارم که مر در رختخوا  ،دچار يی مسلمانی نشود.
و خوايشم دم؛ که پش ج هه يا را خالی نک ید ،تا اخن کهه خهداخی نهاکرده صهدامیان بهه خها مهیهن اسهشمیمان چشهم رمه بدوزنهد و انشهاءاهلل کهه مها پیهروز يسهتیم،
به ح محمد و آ محمد( ).

اگر شهادت نصی من شد ،مرا در پیر غرخ دفن نماخید.
حسن که سا

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید ولی محمدی
تاریخ تولد1688/6/8 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ولی محمدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«بسوی اسشم بیاخید و از عم ن ین خود دس بردارخد».
اخ جان ولی محمهدی ،چهون عشقه بسهیار بهه امهام و جمههوری اسهشمی داشهته ام ،از خهود دانسهتم کهه در ج ههه حه علیهه باره دخهن خهود را نسه
جمهوری اسشمی اداء نماخم .و چون امام ام  ،ج هه رفتن را خ

بهه اسهشم و

واج کفاخی دانسته ،بر خود[واج ] دانستم که به ج هه اعزام بشوم.

و از پدر و مادرم خوايش می ک م که بهر تهابوت مهن گرخهه نک هد .چهون يهی مهادر و پهدری در عروسهی فرزنهد
شهید شدم ،در گلزار شهدای دارا دف م ک ید....
از خداوند بزر  ،رو عمر برای ري ر ک یر انقش  ،مسول می نماخم.

والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

يهی گونهه اشهکی نمهی رخهزد و در ضهمن اگهر ب هده

خاررات:
***
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید کهزاد مرتضوی
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام کهزاد مرتضوی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ خُحِ ُّ الَّبِخنَ خُقَاتِلونَ فِی سَ ِیلِهِ صَفًّا کَنَنَّهُم بُ یَانٌ مَّرْصُو ٌ»
«اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسو اهلل و اشهد ان علیا ولی اهلل»
در حهالی ريسهاار ج هههه شهده ام ،کههه شههادت بههر خکتهاخی خداونهد داده و گههوايی مهی ديههم کهه حضههرت محمهد ( ) پیهام ر و فرسههتاده اوسه و بههه امامه

حضههرت

علی(ع) و خازده فرزند معصومش گردن نهاده ام و به فرمان روح خدا ،خمی هی به شهکن رايهی جههاد بها کفهار شهدم و بهه نهدای«يه مهن ناصهر» حسهین شههید(ع) کهه
بر زبان فرزند

امام ام جاری اس  ،ل ی

گفته و عاشقانه تصمیم گرفتم با کفار و دشم ان خدا بج م.

خداخا؛ تو را ساا

می گوخم که به من توفیه دادی تها در رايه ن هرد که م و دشهم ان را از بهین ب هرم .خهداخا؛ در اخهن زمهان کهه تمهام اسهشم ،بها تمهام کفهر در ج ه

اس  ،ما را کم

کن تا پرچم«ال اله اال اهلل و محمد رسو اهلل و علیا ولی اهلل» را در کشور عرا و سراسر جهان به ايتزاز در آورخم.

خداخا؛ به خاری دخن تو برخاسته اخم ،پ

يمان گونه که در قرآن وعده دادی ،ما را خاری کن تا دخن اسشم پیروز شود.

خداخا؛ چقدر خوشحالم که به اخن ب ده حقیرت ع اخ فرمودی و افتخار ن رد در راه دخ

را نصی م کردی.

خداخا؛ خوشحالم ،چون اولین قطره خون شهید که بر زمین می رخزد ،تمامی گ ايان او بخشیده می شود.
و اخ

پیامی به مردم شهید پرور و حز اهلل:

اولین پیام که پیام يمه شهدا اس ؛ پیهروی و اراعه بهی چهون و چهرا از دسهتورات حضهرت امهام خمی هی ،کهه ناخه بهر حه حضهرت امهام زمهان(عهج) اسه  .قهرآن را
ت ها ن بارخد و زخاد بخوانید و روی مع ی آخات تکیهه ک یهد ،تها بهه سهعادت ابهدی دسه پیهدا ک یهد .چهون قهرآن انسهان را بهه سهوی خهدا يهداخ مهی ک هد ،قهرآن کهشم
خداس  .بوسیله قرآن با خدا م اجات ک ید و با خدا سخن ب وخید ،که خاوری و يمدمی در دنیا و آخرت جز خدا پیدا نخوايید کرد.
قدر خانواده يای شهدا را بش اسید ،چون خانواده يای شهدا ماخه عهزت اسهشم يسهت د و اسهشم بهه اخهن خهانواده يها افتخهار مهی ک هد .رسهو خهدا ( ) بهه اخهن خهانواده
يا افتخار می ک د .امام حسین(ع) به اخن خانواده يا افتخار مهی ک هد .فارمهه زيهرا ( ) بهه اخهن خهانواده يها افتخهار مهی ک هد ،چهون فرزنهد
کردند ،چون فرزند

امهام حسهین(ع) را شههید

امام حسن(ع) را شهید کردند .چون خود اخ ها خانواده شهید يست د.

خانه شهدا ،خانه خداس  ،مان د مسجد اسه  .چهون خهدا فرمهوده کهه«:مهن جانشهین شههید در خهانواده ا

يسهتم» ،ب هابراخن خانهه شههدا يهم ارز

مسجد اس  .جاخی يس که شهید در آنجا راه می رفته و می خوابیده و ع ادت می کرده و يمه اخ ها بوسیله شهید مقد

زخهادی دارد ،مان هد

شده اند.

ای مردم؛ فرزند زيرا( ) ،امام زمان(عج) را در ج هه يا ت هها ن بارخهد .چهون او فرمانهده رزم هدگان اسهشم اسه و صهدای «يه مهن ناصهر» او بل هد اسه  ،بهه کمکهش
بشتابید و او را ت ها ن بارخد.
در آخهر پیهامی بهرای شههما پهدر و مهادر گرامهی ام دارم ،از شهما مهی خههوايم کهه در عهزای مههن گرخهه نک یهد ،چههون امهام زمهان(عههج) و حضهرت فارمهه( ) را ناراحه
خوايید کرد.
و از شما می خهوايم کهه دو بهرادرم را تها جهاخی کهه مهی توانیهد بهه مدرسهه بفرسهتید ،تها در آخ هده ادامهه دي هده راه تمهام شههدای اسهشم باشه د .و خهوايرانم را رهوری
تربی ک ید که چون حضرت زخ ( ) باش د و از شما می خوايم که برای رضای خدا يم که شده ،مرا حش ک ید .در پاخان:
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار.
والسشم
ب ده حقیر ،کهزاد مرتضوی
8361/1/11

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید حسن قلی مرشدی
تاریخ تولد1683/8/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام حسین علی مرشدی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
با سشم بر مهدی موعود(عج) و ناخ بر حقش خمی ی ب شکن و با آرزوی سشمتی برای بازماندگان خانواده يای شهدا.
اخن روح خدا پرستی و اخمان به خداسه کهه قل ههای پاکهان را از قله سهیاه شهیطان صهفتان ،جهدا مهی سهازد و آنهها را در مقابه مع ودشهان خاضه مهی ک هد و آنهها را
وادار می سازد تا در مقاب او سر تعظیم فرود آورند.
اک ون در دفاع مقدسی که رزم دگان مسهلمان بهر عههده گرفتهه انهد ،جانهها از قفه

جسهم خهاکی بهرون مهی رونهد و بهه سهوی ربشهان پهر مهی گشهاخ د ،تها در آنجها در

کما آساخش و خوشی نظاره گر پیروزی رزم دگان اسشم و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسشمی باش د.
اسشم که دخن خدادادی و ت ها راه نجات انسانها از بدبختی يهای عهالم گیهر و دامهن گیهر مهی باشهد ،يمهان دخ هی کهه از صهدر آن تها بهه حها  ،بهدخ جا رسهیده ،يمیشهه
درخ ت وم د

با خونهای شهیدان پاخدار بوده ،يهم اک هون نیهز م تظهر قطهره يهای خهون شههیدان اسه تها اخهن درخه جوانهه زده و بزرگتهر بشهود و نیهز سهاخه گسهتر

شود تا ري بران زخادی در زخر ساخه ا

در کما خوش ختی بسر برند.

دخ ی که راه توبه را به گ ايکاران آموخته و آنان را شرم ده لطه و ع اخه خداونهدی مهی نماخهد .يمهان کهه مها را از خوشهی يها و لههو لعه يهای زودگهبر دنیهای فهانی
باز می دارد و آساخش آن دنیا را برای مها آرزو مهی ک هد ،مهن را بهدخن سهامان کشهانیده تها گ ايهانم را بهه خهاد آورم و از خهدا رله مغفهرت نمهاخم .شهاخد کهه خهدا بها آن
يمه مهر و لطفی که دارد ،مرا عفو نماخد و مرا در جم شهیدان بابخرد ،تا با قل ی آرام از اخن دنیای فانی رخ بر ب دخم و با سربل دی به خی خاران او بایوندم.
آری ،در ج هه قل های ما رزم دگان به يم نزدخ
ير س ر

می شهود ،تها جهاخی کهه يمرزممهان را يمچهون بهرادر خهود فهر

مهی ک هیم .ج ههه ای کهه نهور خهدا پرسهتی از درون

پیداس و اخن يمان نور الهی اسه کهه بهر قل ههای دلیهر مهردان مهی تابهد و آنهها را از تارخکیههای درون مخفهی مهی ک هد .و نیهز بهه ج ههه آمهدم تها از نهور

خداخی که بر قل های يمه پاکان می تابد ،بر قل مهن گ هکهار نیهز بتابهد و ري مهای رايهم باشهد ،تها اگهر فهیض خهدا شهام حهالم شهد و بهه شههادت رسهیدم ،در پیشه اه
حضرت
ابا ع داهلل الحسین(ع) شرم ده ن اشم و ب وخم :خا حسهین (ع) مهن نیهز نهدای امهامم را ل یه

گفتهه و قله م را از بهدخهای نفه  ،کهه اولهین شهر نفه

خهود خهوايی اسه ،

خالی کرده ام و اک ون نیز به سوی تو آمده ام ،ای شهید سر جدا.
من يم اک ون به يمه مل مسلمان دعا مهی که م و اگهر توفیه شههادت نصهی م شهد ،آنهها را يمچهون دخ هر پیهام ران کهه مها را بهه تقهوا دعهوت [دعهوت کردنهد][ ،بهه
تقوا] وصی می ک م.
و از تمام برادران و خوايران اخمهانی تقاضها دارم در رعاخه کهردن قهوانین الههی و حقهه بکوشه د و از يمهه بهرادران دانهش آمهوز و بهرادران خهودم تقاضها دارم کهه ادامهه
دي ده رايمان و راه تمامی شهدا ،از صدر اسهشم تهاک ون باشه د و ن بارنهد کهه خهون شههیدان پاخمها شهود و دوبهاره م افقهان کهه در يمهه ل اسهی يسهت د ،بهر مها چیهره
گردند و ما را به زخر سلطه ابرج اختکاران بکشان د.
آری ،وصی من نیز چون دخ ر به آخر می رسهد ،باخهد حهاوی پیهامی بهرای يمهه باشهد .پیهامم بهه خهوايران نیهز اخهن اسه کهه حجها اسهشمی را رعاخه فرماخ هد .و از
خانواده شهدا تقاضا دارم ،يمان رور که عزخزان شما اسشم را خاری می نماخ د ،شهما نیهز بهه پاسهداری از خهون آنهها بهه ج ههه يها کمه
به نف مسلمین خاتمه پیدا ک د و يمه مل اخران در زخر ساخه قرآن ،جاوخدان و در پ اه عش به خداوند و نور اخمان ،خو

ک یهد ،تها يهر چهه زودتهر ج ه

زخ د[زندگانی ک د] و خو

باش د.

به پدر و مادرم نیز توصیه می ک م کهه در مهر مهن ن رخیهد و شهادی ک یهد .چهون کهه قطهره قطهره يهای خهون مها شههیدان ،گهش عطهر آگهین حجلهه دامادخمهان در
آخرت اس .
و از برادرانم استدعا دارم؛ راه من را که راه حسین(ع) اس  ،ادامه دي د و خار و خاور امام خمی ی ،ابرايیم ب شکن باش د.
و از دبیران و اسهتادان ارجم هد نیهز عاجزانهه تقاضها مهی که م کهه در يهر چهه بیشهتر بهه شهکوفا رسهیدن گلههای انقهش  ،دانهش آمهوزان محتهرم ،کوشها باشهید و دانهش
آموزان نیز س ر مدرسه و ج هه را خالی ن بارند.
به امید پیروزی ح بر بار .
خداخا؛ ما را به حا خود وام بار و قل های ما را از انوار الهی خودت پر شکوه گردان.
«الهی آمین خا ر العالمین»
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.
حسین علی مرشدی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمد حسن مزدوریان
تاریخ تولد1684/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
**
خاررات:
**
867.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید منصور مزدوریان
تاریخ تولد1681/4/11 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام م صور مزدورخان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«الَّبِخنَ آمَ واْ وَيَاجَرواْ وَجَايَدُواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ بِنَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ ً عِ دَ اللّهِ وَأوْلَوِ َ يُمُ الْفَائِزونَ»
با سشم به ري ر انقش امام خمی ی و درود بهه روان پها شههیدان راه اسهشم و خهون شههدای اخهران .اک هون کهه ج ه

حه و باره میهان اسهشم و صهدامیان متجهاوز

عراقی برپا اس  ،می روم تا در راه «اهلل» م ارزه ام را شروع ک م .يهد مهن جهز بهرای خهدا ،چیهز دخ هری نیسه و امیهدوارم کهه پهرچم اسهشم بهه ري هری امهام خمی هی
در تمام جهان گستر

خابد.

«برقرار باد پرچم جمهوری اسشمی اخران ،به ري ری امام خمی ی .نابود باد است داد و استک ار جهانی به سرکردگی آمرخکا».
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید رسول مسرور
تاریخ تولد1687/4/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام رسو مسرور جهرمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«مِنَ الْمُؤْمِ ِینَ رِجَا ٌ صَدَقوا مَا عَايَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِ ْهُم مَّن قَضَى نَحْ َهُ وَمِ ْهُم مَّن خَ تَظِر وَمَا بَدَّلوا تَ ْدِخلًا»
يمه ش بر آستان شده کار من گداخی
به خدا که اخن گداخی نديم به پادشايی
به نهام اهلل ،پاسهدار حرمه خهون شههیدان و بها درود و سهشم بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی و بها درود و سهشم بهه ارواح ری هه شههدای انقهش اسهشمی [،و شههدای
اسشم] از صدر اسشم تاک ون ،مخصوصا شهدای ج

تحمیلی و شهدای عملیاتهای والفجر يش و کربشی چهار و پ ج.

من به روی شهداخی چهون :حمیهد خهرم -سهعید به هام -محمدرضها شهايرخی -رضها رحهان و دخ هر شههدا خجاله مهی کشهیدم ،کهه آنهها بها نثهار جهان و خهون خهود
درخ اسشم را تا سر حد شهادت خاری کردند و من نس
را ادامه ديم.

به اخهن ج ه

و انقهش بهی تفهاوت باشهم .لهیکن وظیفهه خهود دانسهتم کهه تها آخهرخن نفه

راه اخهن عزخهزان

خداخا؛ تو خودت شايد با

که من خالصانه از شهرمان به قصد ج هه در آمدم و از يمانجا گفتم:

خداخا؛ من برای رضای تو و برای دفاع از اسشم و میه م به ج هه يا می روم ،پ

خارخم کن که تا آنجاخی که می توانم ،برای اسشم بج م.

خداخا؛ التماس می ک م که مرا به درگاه خود بابخر و شهادت در راه خودت را نصی م گردان.
خداخا؛ يمه گ ايان من به اندازه خ

دانه گ دم ،از مح

خداخا؛ دخ ر دلم از اخن دنیای فانی و تارخ

يا و بخشش تو نمی شود .چرا که خیلی مهربان و بخش ده ای.

و سرتاسر گ اه سیر شده ،يمه چیز پیش نظرم فانی اس و يی چیزی را جز تو و پیام ران را ق و ندارم.

خداخا؛ از تو خوايش می ک م که مرا ب خشی و به درگاي بابخری.
خداخا؛ در اخن غرو غم ین ،دلم گرفته و از اعما قل م و با د و جان می گوخم«:اللهم ارزق ا توفی الشهاده فی س یل »
خداخا؛ دس ظالمان را از سر اخن مردم محروم اخران کوتاه گهردان و يمهه آنهها را نهابود کهن و م هبار کهه بتوان هد ضهربه ای بهه اخهن انقهش وارد ک هد و يمهه جوانهها را
به راه راس يداخ فرما ،تا راه حسین(ع) و ريروان او را ادامه دي د و به تمامی پدر و مادريای شهید ،ص ر ع اخ بفرما ،که در سو عزخزانشان ص ور باش د.
وصیتی که من به دوستان و اقوام دارم اخهن اسه کهه سهعی ک هد بهه حرفههای امهام عزخزشهان گهو

دي هد و رايهی برونهد کهه حسهین(ع) رفه  .کهه در آن دنیها مثه

من ،پیش خدای خود شرم ده و سر به زخهر ن اشه د .و از دوسهتانی کهه چ هد يفتهه بها مهن بهه بسهیج آمدنهد خهوايش مهی که م کهه آن جاخ هاه مقهد

را تهر نک هد و

يمچ ان استوار و محکم به رايشان ادامه دي د ،تا يم خدا و يم ب ده خدا از آنها راضی باشد.
و از برادران و خوايران دانش آموز يم می خوايم کهه درسشهان را ادامهه دي هد ،تها بتوان هد اخهن کشهور را از وابسهت ی اقتصهادی و سهاخر چیزيها ريها ک هد و يمیشهه يهم
به فکر دنیا و يم به فکهر آخهرت خهود باشه د .خع هی در اخهن گ ايهها و زشهتیها و پسهتیهای دنیها خهود را غهر نک هد ،کهه آخهر کهار ب ی هد در حها رفهتن بهه آنهها دنیها
يست د ،در حالی که دستشان خالی اس و يی چیزی از اخن دنیا بر نداشته اند.
و شما مادری که مرا شیر دادی و يمچ هین ای پهدر عزخهز و مهربهانم؛ کهه اسهمی شاخسهته بهراخم انتخها کهردی و چهه سهختی و مشهقتی بهراخم کشهیدی ،در مهر مهن
يرگز گرخه نک ید و ص ر پیشه ک ید و به فکهر آخ هده خهود و بهرادران و خهوايرانم باشهید و کهاری نک یهد کهه موجه خوشهحالی دشهمن شهود و از اخهن کهه پسهرتان در راه
خدا کشته شده ،افتخار ک ید و شکر خدای را به جای بیاورخد که به رايهای انحرافی کشیده نشدم ،که موج شرمساری شما شود.
خوشحا باشید،رايی رفتم کهه موجه سهرافرازی شهما شهده ،شهما باخهد بهه داشهتن يمچهون فرزنهدی افتخهار ک یهد و دوسه دارم کهه بهرادران و خهوايرانم را يمچهون
حسین(ع) و فارمه زيرا( ) تربی شوند و نمازشان را يی وق تر نک د و کتابهاخی را که می خوان د (غیر درسی) ،کتابهای اسشمی و قرآن باشد.
پدر و مادر عزخزم؛ می دانم که چهه امیهدياخی بهرای مهن داشهتید و چهه کاريهاخی کهه نمهی خواسهتید ،بک یهد .ولهی االن اسهشم و مهیهن عزخزمهان ،اخهران در خطهر اسه .
وظیفه من و دخ ر برادران بود ،که بهرای خهاری آن باها خیهزخم و ن هبارخم کهه دشهمن بتوانهد بهه خها و ناموسهمان تجهاوز ک هد و مهن از خهدای مهربهان و بخشه ده مهی
خوايم که به شما و پدر و مادر شهدای دخ ر ص ر ع اخ فرماخد ،تا بتوانید به کار و زندگی خود برسید.
و تو ای خواير عزخزم؛ يرگز در مر من شور و شیون مکن ،که دشمن را با اخن کارت خوشحا می ک ی و سعی کن به مادرم دلداری بديی.
خواير عزخزم؛ من در رو اخن عمر کوتايی که داشتم شما را ناراح کهردم ،خهوايش مهی که م مهرا به خش و حهش کهن .از تهو مهی خهوايم کهه يمهه کارياخه بهرای
رضای خدا باشد و روری در مردم رف و آمد ک ی ،که يهی احهدی نتوانهد کهوچکترخن حرفهی در مهورد تهو بزنهد و سهعی ک یهد کهه رفتارتهان و کارتهان رهوری باشهد کهه
مردم ن وخ د ،که چون خانواده شهید يست د ،يمه کاری می ک د و خشصه از اخن حرفها.
و شما ای برادران عزخزم؛ سعی ک ید راه مرا ادامه ديیهد و در يفتهه خه

شه بهه ناحیهه شههید کشيهدوز بروخهد (رضها) و سهعی ک یهد بها افهراد بهد يم شهین نشهوخد ،کهه

خدای ناکرده شما را از راه بد به انحرا بکشان د.
پدر عزخزم؛ از شما می خوايم که در مرحلهه او صه ر را پیشهه ک یهد و بعهد بهه يمهه ب وخیهد :کهه فرزنهد مهن يهم مهی توانسه در يمهین شههر دارا بمانهد و يمچهون
ساخرخن بخورد و بیاشامد! ب و که فرزند من يم عارفهه داشه  .فرزنهد مهن يهم خه

خهواير کوچولهو داشه  ،کهه يمیشهه زنه

کهه بهه صهدا در مهی آمهد ،مهی دوخهد و

در را باز می کرد و می گف  :شاخد برادرم رسو باشد ،ولی با دلی شکسته بهر مهی گشه  .ب هو کهه فرزنهد مهن مهی دانسه ؛ کهه اگهر بهه ج ههه بهرود احتمها اخهن کهه
دس  ،پا خا جانش را از دس بديد ،يس .
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«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«و کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده ما دارخد ،بلکه آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند».
وصی نامه ب ده حقیر خدا علی مطهری
ساا

و ستاخش مخصو

خدای عزوج  ،که تمامی قهدرتها دسه اوسه و تمهام آفرخهده يها اعهم از انسهان کهه اشهر مخلوقهات باشهد و نسه

بهه سهاخر آفرخهده يها

به جه دارا بودن نیروی عقشنی و قهوه تفکهر برتهری دارد و دخ هر پدخهده يها از ق یه آسهمان ،زمهین ،گیهاه و ن هات و ...يمهه و يمهه در دسه و ق ضه آن مع هود خکتها
می باشد و در ير لحظه و ير آنی که او دستور بديد ،قابه اجهرا اسه  .در اخهن میهان شهکی نیسه کهه يمهه پدخهده يهای غیهر عقشنهی ،خع هی يمهان يهداخ شهده يها
بوسیله تشرخ  ،در مقاب خال خاض و خاش يست د .اما در اخن بهین انسهان ت هها موجهودی اسه کهه بعضهی يها در بعضهی مواقه از اخهن دسهتور سهر پیچهی مهی ک هد!
اما آخا اخن سر پیچی شان چه سودی دارد؟! به خدا سوگ د که اخهن قشهر از مهردم در گمرايهی ناشهی از بهی خهردی فرورفتهه انهد و گوخها بهه قهو قهرآن«:صُهم بُکْهمٌ عُمْهیٌ
فَهُمْ الَ خَعْقِلونَ» بر دلها و بر قل هاخشهان مههر زده شهده اسه و اخهن گهروه دارای عقه نیسهت د و اخهن تفکهر کهه اخهن سهری[گونهه] انسهانها در اخهن دنیهای سهر تها سهر
مادی ،دارای جاه و جش و مقام د .آخا فکر می ک هد کهه در قیامه نیهز يمهین رورنهد؟ اگهر ب هوخیم اخهن گهروه يها رسهت اران د ،بها عهد خداونهدی م افهات دارد و مهی

دانیم که خداوند عاد اس  .پ

دخ ر آنجا نوب افراد شه زنهده دار و زحمهتکش اسه و اخهن کهافران از خهدا بهی خ هر باخهد از درخه زقهؤم ت هاو ک هد و آبشهان کهه

وا مصی تا!
پ

ای مردم؛ بیاخید ح را خهاری ک هیم و پیهرو حه باشهیم تها در روز محشهر و در آن روزی کهه انسهانها از خکهدخ ر فهرار مهی ک هد و يهر که

در گهرو عمه خهوخش

اس  ،ضرر نک یم و خدای نهاکرده سهرافک ده و شهرم ین ن اشهیم .و وقتهی کهه؛ «خهوم ت سهلی السهرائر» اسه و تمهام اعمها و نیهات مها ،اعهم از خیهر و شهر در معهر
دخد عموم قرار می گیرد ،نام عملمان خدای ناکرده از پش سر به ما ندي د و در جلو ب دگان مقر و ان یاء و اوصیا اهلل ،شرم ده و سر به زخر ن اشیم.
باخد به قو رسو گرامهی( ) اعمالمهان را ق ه از سه جش محاسه ه ک هیم«:حاسه وا ق ه ان تحاسه و» و باخهد در اخهن راه م هارزه کهرد .م هارزه ای عمیه بها شهیارین
درون و برون و با کفر و الحاد باخد ج ید .و در اخن راه خدای نهاکرده خسهته نشهوخم و باخهد خسهت ی ناپهبخر بهود .و باخهد بها خودمهان زخهاد کهار ک هیم و در شه ها يمچهون
علی(ع) در برابر خداوند خاض و خاش باشیم و در روز زايدی گوشه گیر ن اشیم ،بلکه در میدان رزم ،بزم ک یم.
بله ،جامعه ای پر جو

و خرو

دارخم .ير کدام از خهانواده يها در گوشهه و ک هار داغدارنهد و بهر ل هان م هار شههدا ي هوز فرخهاد«يیههات مهن البلهه» بل هد اسه  .په

در چ ین جامعه ای چ ونه خهود را در برابهر مردمهان سهتم زده و سهتمدخده مسهوو نهدانیم؟ و در عهالم رؤخها باشهیم و دسه از پها خطها نک هیم .در صهورتی کهه اسهشم در
معر

خطر اس و ظالمان با حقاخ قرآن ،جور[دشمن] در می آخ د و در اخن راه م ارزه می ک د .ب ابراخن برای حفظ قرآن و عترت و اسشم باخد خون داد.

يمین خونها بوده که تا حا باعث ث ات اسشم شهده و در رهو تهارخ اسهشم يمهواره ،مردانهی شهجاع از حهرخم اسهشم دفهاع کهرده انهد و در اخهن راه بهه فهیض عظمهای
شهادت ناخ گشته اند ،که خوشا به حالشان و خوشا به سعادتشان که توانسته اند دخن خود را اداء نماخ د.
و شما ای خانواده ی شهدا ،معلولین ،مجروحین و اسهرا بدانیهد؛ کهه آنقهدر بهه خداونهد نزدخه

يسهتید کهه مهی توانیهد باعهث شهفاع شهوخد و اجهری به

بهزر در نهزد

خداوند دارخد .و انشاءاهلل ،صابر باشید چرا که؛«إِنَّ اللّهَ مَ َ الصَّابِرِخنَ»  ،خداوند با صابران اس و ص ر ک دگان را دوس دارد.
الهی ،پروردگارم ،مع ودم ،موالخم؛ گ ايان جلوی پرده چشهم فهرا گرفتهه ،رهوری کهه حقیقه را در نمهی که م و زبهانم و قلمهم از کهار افتهاده و از اختیهارم رفتهه اسه و
نمی توانم آنها را به ک تر خود در آورم .ای خدا؛ نیروخی به من عطا فرما ،تا بتوانم ش تی در مقاب اخ ها اخجاد ک م.
ای موالخم؛ دستم را ب یر و به سوی خود بکشان و از م جشبی که ناشی از گ ايانم اس و در حا دس و پا زدن در آن می باشم ،نجاتم بده.
ای پروردگارم؛ نظری لط و از روی مرحم بر اخن ب ده ی ضعی خود ب ما و مرا درخا .
ای خدا ،مع ودا؛ «الهی و ربی من لی غیر »  « ،من به جز تو کسی را ندارم» و باعث قوت قل م توخی.
الهی؛ در صرا مستقیم يداختم کن .يداختی که فقط رو به سوی تو دارد و می خوايد به تو وص شود.
پروردگارم؛ اگر مرا به حا خودم واگباری و در راي مرا يداخ نک ی و دستم را ن یری ،شیطان دس مرا می گیرد و به رر خود می کشد.
خالقا؛ بدنم آنقدر ضعی اس که راق آتشی که با خشم تو افروخته شده ندارد .پ

تو ای موالخم بر اخن بدنم رحم کن و مرا در آتش مسوزان.

ای خدا؛ به درگاه تو امیدوارم و تو را صدا می زنم .چرا که درگه تهو ،درگهه نومیهدی نیسه  .ب هابراخن :ای مع هود؛ مها را بهرای خه

مرت هه يهم کهه شهده ،درخها و گ هايم

را يمچون فص خزان ،از درخ ت م جدا کن.
خداوندا؛ تو را به مقربان درگاي  ،تو را به آن نالهه يهای ج هر گوشهه يهای مهادران و تهو را بهه نالهه يهای مهادران در ي هام جهداخی فرزندانشهان قسهم مهی ديهم کهه
ذين و فکر مرا به متعلقات دنیوی معطو مدار و عقلم را عقلی سهلیم و بهی آالخهش و دلهم را م هور بهه انهوار خهودت قهرار ده .و د مهرا بهه ذکهر خهودت آشه ا کهن .چهرا
که«:أَالَ بِبِکْرِ اللّهِ تَطْمَوِنُّ الْقلو »  ،يان که دلها با خاد و نام او آرام و قرار گیرد.
«اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمداً رسو اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل»
ای خدا؛ شايد و گوايی که ت ها تو را پرستش می که م و ت هها شههادت بهه خ هان ی تهو مهی ديهم و ت هها تهو را مهوالخم مهی دانهم و محمهد رسهو اهلل( ) را فرسهتاده و
پیام ر آخرالزمان تو می دانم و علی ولی اهلل(ع) را امام و جلودار ائمه و جانشین به ح پیام ر( ) می دانم.
«الهی رضی برضائ

و تسلیم المر ال مع ود سوا » :

ای خدا؛ تو می دانی کهه مهن بهرای اراعه و رضهاخت بهه دانشه اه ج ههه آمهدم و بهرای فرمهان تهو و تسهلیم در مقابه فهرامین تهو و تحقه آرمانههای اصهی اسهشمی
[قدم نهادم] و از اخن نظر تو را شکر می ک م ،که خ

بهار دخ هر توفیه دادی کهه مهن قطهره ای از درخها شهوم و يمچهون قطهره ای بهه سهی خهاوران تهو بایونهدم و بهرای

خاری دخن تو و فرخاد حسین زمانمان خمی ی ب شهکن ،آن حقیقتهی کهه مها او را شه اخته اخهم! و بهرای شه اخ او باخهد خیلهی بیشهتر از اخهن تحقیه کهرد و باخهد يم هی
خدای را شکر ک یم و از خدا بخوايیم که اماممان را تا ظهور مهدی موعود(عج) ن هدارد.
چ د تبکر به برادران و خوايران گرامی:
 -8پدر بزرگوارم؛ امیدوارم که مرا ب خشید و من را بخارر آن يمه زحمات راق فرساخی که برای من انجام داده اخد ،حش ک ید.
پدرم؛ اگر من به فیض عظمای شهادت ناخ گشتم و خدا اخن توفیه را نصهی ب هده حقیهر

کهرد ،در مهرگم يهی ناراحه نشهوخد و گرخهه نک یهد ،کهه شهاخد گرخهه شهما

باعث خوشحالی دشم ان اسشم و انقش شود و آنها را در کارشان مصمم تر گرداند و با گرخه خود اجر مرا ضاخ ن ردانید ،انشاءاهلل.
 -1مادرم؛ می دانم که زحمات تو چ د برابر پدرم بوده .شاخد يی مهادری ن اشهد کهه فرزنهدی کهه بهه اخهن سه ین رسهانیده ،در مهرگش ناراحه ن اشهد .امها باخهد اسهتقام
کرد ،باخد اسشم را خاری کرد و اسشم و در چ هین مهواقعی احتیها بهه خهون دارد .امیهدوارم کهه شهیرتان حشلهم ک یهد و زحمهات به

بهزر را بهه خهارر خهدا ب خشهید و

انشاءاهلل ،خداوند به شما اجری پاخان ناپبخر عطا فرماخد.
مادرم؛ در مرگم اصشً راضی نیستم کهه داد و فرخهاد بزنیهد و دشهم ان اسهشم و مسهلمین را خ هدان ک یهد .بلکهه ،باخهد بهرای شههادت سهرور شههیدان حسهین بهن علهی(ع)
گرخه ک ید که برای آن حضرت الخ ناراحتی دارد و باخد در عزای سرور شهیدان(ع) و اسیری زخ ( ) ،ناراح بود نه من!
 -3امیدوارم که خوايران و برادرانم مرا ب خش د و اگر از ناحیه مهن خطهاخی سهرزده ،بهه خهارر رضهای پروردگهار حشلهم ک یهد .از بهرادر بهزرگم مهی خهوايم کهه در صه ر و
پاخداری برای خانواده مان قهوت قل هی باشهد .چهرا کهه شهما خهود اخهن راه و رسهم شههادت را دخهده اخهد و از اخهن بابه آنهها را دل هرم ک یهد ،انشهاءاهلل .از خهوايرانم مهی
خوايم که حجا اسشمی را حفظ ک د و عف و حیای خود قرار دي د و در جلو دخ ران گرخه نک د.
 -3برادران و خوايران؛ بدانید که يهر خه

در فهردای قیامه باخهد جواب هوی تمهام حرکهات و سهک اتمان باشهیم و در آن روز خهدا از تمهام کاريها ،يهر چ هد بهه انهدازه ی

دانه خردلی باشد ،از ما باز خواس می ک د .پ

از اخن نظر مواظه زبانتهان باشهید و يمچ هین قلهم تهان کهه در راه غیهر خهدا نهرود و حرفهی غیهر از حهر حه بهه زبهان

نیاورخم .چرا که در شهر ما رکودی بهه جامعهه حهاکم اسه و ممکهن اسه از حهر يهای سهاخت ی پیهروی کهرده و از اخهن بابه دچهار گ هاه و معصهیتی شهوند .يمهواره
دن اله رو امام باشیم ،اخن ري ری که ما را از راه ضش به يداخ صرا مستقیم کشانید.
 -1دانش پژويان و دانش آموزان عزخز؛ باخد يمین رهور کهه بها درسشهان ،کهه در سه ر مقهد

مهدار

مهی خوان هد ،در بعهد مع هوی نیهز باخهد کهار ک هد و در مهدار

جلو افراد سودجو ب یرند .چون افرادی ي وز بعد از چ د سها [کهه از] انقهش [مهی گهبرد] وجهود دارنهد ،کهه بهوخی از انقهش ن هرده انهد و ي هوز در خهوا ناشهی از غفله
به سر می برنهد .باخهد اخهن افهراد را ارشهاد کهرد و يمهین رهور مواظه چشهم يهای خهود باشهید ،تها خهدای نهاکرده بهه راه ضهشل و گمرايهی نرونهد و در انجمهن يهای
اسشمی مدار

شرک فعا داشته باشید ،چرا که در يمین انجمن يا اس که افراد ساخته می شوند.

 -6از معلمان و دبیران زحمتکشی که واقعاً مردان ی بهه خهر مهی دي هد و وقه عزخزشهان را صهر تعلهیم فرزنهدان اخهن مهرز و بهوم مهی ک هد ،باخهد مم هون و متشهکر
بود .و به دانش آموزان توصیه می ک م کهه در يمهه ابعهاد از معلمهان گرامهی سااسه زار باشه د و خهدای نهاکرده اسه ا زحمه بهرای آنهان فهرايم نیاورنهد .چهرا کهه اخهن
قشر از جامعه نقش مث تی در جه ساختن و عرضه نیرويا به اجتماع دارند و خداوند به آنها اجر جزخ ع اخ ک د.
و با اخن سخن وصی نامه خود را در ش  61/81/1در نمازخانه گردان مقد

کمی نوشتم ،به امید اخن که انشاءاهلل خداوند ما را به آرزوی دخرخ ه مان برساند.

ير کسی از برادران از من رل خا حسابی دارد ،می تواند به برادرم مراجعه ک د.

والسشم

خاررات:
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شهید عبدالحمید معلم
تاریخ تولد1681/1/6 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
861.jpg
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شهید علی معمار زاده
تاریخ تولد1686/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام علی معمارزاده
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَمَا لَکمْ الَ تقَاتِلونَ فِی سَ ِی ِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْهعَفِینَ مِهنَ الرِّجَها ِ وَال ِّسَهاء وَالْوِلْهدَانِ الَّهبِخنَ خَقولهونَ رَبَّ َها أَخْرِجْ َها مِهنْ يَهبِهِ الْقَرْخَه ِ الظَّهالِمِ أَيْلهَها وَاجْعَه لَّ َها مِهن لَّهدُن َ وَلِیًّها
وَاجْعَ لَّ َا مِن لَّدُن َ نَصِیرًا»
«چرا در راه خدا جهاد نمی ک ید در صورتی که جمعی نهاتوان از مهرد و زن و کهود شهما اسهیر ظلهم کفارنهد آنهها داخهم مهی گوخ هد ،بهار خهداخا ،مها را از اخهن شههری کهه
مردمش ستمکارند بیرون آر و از جان خود برای ما بیچارگان ن هدار و خاوری فرس ».
«ما راس قامتان ،جاودانه تارخ خوايیم ماند».
خداخا؛ گر چه لیاق آن را ندارم که به سوی تو بیاخم ،ولهیکن يهداخ تهو عظهیم و کرامه و رحمه و رافه تهو متعهالی تهر اسه  ،از آن کهه اخهن ب هده کهه تمهام وجهودم
را گ اه پر کرده اس  ،ن خشاخی و به قر خود راه نديی.
خداخا؛ اگر من پر گ هايم ،امها کرامه و رحمته عظهیم تهر اسه و اگهر رهاعتم قلیه اسه و نفسهم معیهو و قله م محجهو  ،نهوای بخشاخشه ر تهو متعهالی تهر از آن
اس .

خداخا؛ در اخن لحظات عمر فقط چشم به رحم تو دوخته ام ،می دانم اگر ردم نماخی ،آن عین رحم اس و اگر عفوم نماخی از کرام توس .
الهی؛ بهه حرمه خهون شههدا ،صهالحین ،متقهین و مهؤم ین و بهه حرمه حضهرت محمهد( ) و خانهدانش و بهه بخشهاخ دگی ات و بهه حه مهربهانی مهربانانه  ،مهرا از
ت ی دنیا و از قف

جسم آزاد کن .از زخهادی خشهم عفهوم نمها و از آتهش جهه م نجهات ده .در اخهن لحظهه از حیهاتم دخ هر آرزوخهی نهدارم و فکهر مهی که م کهه دخ هر

اخن دنیا جای من نیس و ماندن در اخن حیات ت

آزارم می ديد.

خداخا؛ شهادتم را در راه اسشم و قرآن که خاری در چشهم دشهم ان اسه  ،باهبخر .چقهدر شههادت در راه خهدا زخ اسه و مان هد گه محمهدی مهی مانهد ،کهه وارثهان خهون
پا شهدا از آن می بوخ د.
سشم ای مادر مهربان و عزخز؛ سهشم مهرا باهبخر و حشلهم کهن .م هادا در فقهدان مهن گرخهه ک هی! بهر بهاالی خانهه مهان پرچمههای سه ز افراشهته کهن و افتخهار کهن کهه
فرزندت در راه خدا به اخن مقام رسیده اس  .سهشم ای پهدر ارجم هد؛ مهرا حهش کهن و بها اسهتقام  ،صه ر و شهکی اخی از انقهش اسهشمی دفهاع کهن .م هادا روحیهه خهود
را ب ازی و گرخه ک ی ،چون گرخه تو باعث ناراحتی من اس .
ای برادران عزخزم؛ راه خدا بهترخن و برترخن رايهاس  ،پوخ ده و کوش ده اخن راه باشید.
ای ام شهید پرور اخران ،مخصوصها دارا ؛ ت هها راه نجهات مستضهعفین و پیهروزی نههاخی ،پشهتی انی قهار و بهی درخهغ از دوله جمههوری اسهشمی و پیوسهتن بهه خهط
امام ،که يمان خط حضرت محمد ( ) اس  ،می باشد .در يهر کجها کهه يسهتید از روحانیه م هارز در خهط امهام دفهاع ک یهد ،نهه روحهانیتی کهه تهمه مهی زنهد و دروغ
می گوخد ،تا اسشم را به تمام جهانیان بش اسانید.
خون شهیدان را پاخما نک ید و از توروه يای دشمن آگاه باشید .يی وق امام عزخز ،ري ر انقش را ت ها ن بارخد.
مرا ير کجا می خوايید دفن ک ید و اخن را بدانید که اگر شهید شدم ،امام حسین(ع) می بی م و اگر زنده ماندم ق ر او را می بی م و می بوسم.
ولی چ د تبکر برای برادران و خوايران داشتم:
 -8امروز حرکتی در جامعه انسانها آغاز شده اس و آن وعده قهرآن اسه کهه مهی فرماخهد«:وَرَأَخْه َ ال َّها َ خَهدْخلونَ فِهی دِخهنِ اللَّههِ أَفْوَاجًها» و قهرآن نهزو رحمه الههی
اس و کم مانده اس که اخن اخمان جهان یر شود .لیکن فرمانده اخن کشتی نجات نامش«ختولی سفی ه الرحمه» اس و ما بقی کشتی يا در ضشلت د.
 -1يمیشه پشهتی ان امهام خمی هی ،اخهن روح اهلل ،اخهن ماخهه رحمه الههی باشهید کهه نجهات شهما در سهاخه حماخه از او اسه و بدانیهد کهه اخهن والخه فقیهه و اسهشم
فقايتی ،يمانا والخه خهدا و رسهو و ائمهه(ع) و اسهشم محمهدی( ) و علهوی اسه  .يمهه بهازوی اخهن والخه باشهید و اخهن والخه شهما را بهه قهر خهدا و ملکهوت
اعلی خوايد برد و مقصد يمان قر اس « :إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»
 -3ير چقدر که توان استقام و بردبهاری و تهوان جسهمی و فکهری دارخهد ،در راه انقهش الههی بکهار برخهد و يمیشهه در ي هام عمه در ذکهر خهدا باشهید و بدانیهد کهه
در محضر او يستید .چرا که اک هون تمهامی ج ههه يهای کفهر ،الحهاد ،شهر و نفها يمه کهرده انهد کهه اخهن نهور را خهامو

ک هد ،اگهر چهه نخواي هد توانسه و بهر

شماس که چقدر در ماندنتان با ح استقام ورزخد.
 -3اک ون تمامی ابرقدرت يا و شیطان کوچ

و بزر بها يهم دسه داده انهد ،کهه صهدای اخهن انقهش کهه فرخهاد بحه مسهلمانان اسه  ،خفهه ک هد .شهما يهم دسه

بدس يم ديید و دس ظالمان خون آشام دنیا را از سر مسلمانان کوتاه ک ید.
 -1اخن سخن يم با کسانی يستم که ي وز خود را در خط امام قرار نهداده انهد؛ ت هها سهخن امهام را گهو
ق

ک یهد و خهود را درسه ک یهد کهه مهی فرمهود«:سهعی ک یهد تها

از ير پیشرفتی در انسانی پیشرف ک ید ».و اگهر درسه نشهده اخهد ،بدانیهد کهه قیهامتی اسه و خداونهد ت هار و تعهالی شهما را بها آن عهبا خهود ،درسه خوايهد

کرد.
خداخا؛ در ير لحظه يدفم را بخارر آر که جز آن يد نیرزم.
خداخا؛ در صرا مستقیم خودت يداختم کن ،که قدرت يداخ خافتن را ندارم .و در آخر از تمام دوستان براخم حشلی بطل ید.

والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

علی معمارزاده
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شهید عبدالمهدی منفردیان
تاریخ تولد1687/1/11 :
تاریخ شهادت1657/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
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خاررات:
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شهید بهزاد ناصری
تاریخ تولد1687/3/8 :
تاریخ شهادت1638/4/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
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خاررات:
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شهید محمود نوروزی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محمود نوروزی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
اخ جان محمود نوروزی ،فرزند قدرت اهلل ،اي و ساکن دارا فار ؛
برای اعتشی کلمه توحید و برافراشته شدن پرچم پرافتخار اسشم و دفهاع از مهیهن اسهشمی خهود بهه ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره شهتافته ،تها دخهن خهود را نسه
به اسشم و امام ام  ،خمی ی ب شکن اداء کرده باشم.
انشااهلل ،اگر من سعادت آن را داشتم که شهید شوم ،من را در قطعه شهدا دفن کرده و به خانوده ام واقعاً رسیدگی شود.
از پدر و مادرم می خوايم که برادر و خوايرم را مواظ

ک د و آنها را دلداری داده و در غم من شیون نک ید .چون که راه من و امثا من ،راه ح می باشد.

در ي ام تشیی ج ازه ام ،مصی تی از امام حسین(ع) خوانده شود.
به امید پیروزی ح بر بار و به امید پیروزی لشکرخان اسشم در ج هه يای ن رد ح و بار .

محمود نوروزی8366/6/16 -

خاررات:
****
scan.jpg, 881.jpg
وصیت امه شهید واالمقام محمود نوروزی.doc, scan6663.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عبدالرضا نیکخواه
تاریخ تولد1685/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام ع دالرضا نیکخواه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شکر و ساا

خداوند بزر که به ما ع اخ کرد و بر ما م

گباش و دری از دريای بهش  ،که يمانا جهاد فی س ی اهلل اس  ،به روی ب دگانش باز کرد.

با درود به حضرت امام و شهدای بزرگوار و با سشم به شما خانواده معظم شهدا و خانواده ام.
الزم دخدم در اخن لحظات و ساعات آخر عمرم ،از يمین جا و توسط اخن کاغب با شما خداحافظی ک م و شما را به خدا بساارم.
اما اجازه بديید که جمشت خودم را به ع وان وصی  ،روی اخن کاغب ب ارم و آن اخن که:
ای پدر عزخز؛ می دانم که فراقم برای شما خیلی مشهک اسه  ،ولهی خوشهحا باشهید کهه فرزنهدتان را در راه خهدا دادخهد و شهکر ک یهد کهه نعمه الههی تهان را بهه نحهو
احسن تحوخ صاح ش دادخد و بعد از من ،فقهط بهه فکهر آخرتتهان باشهید ،کهه بهه خهدا قسهم مشهک اسه عهبا قیامه و دوری از دوسهتان خهدا .په
نشده ،اموالتان را اصشح ک ید و برای دخ ران ال و باشید و اخن به آن مع ی اس که ال وی اخمان و ص ر و مقاوم در راه خدا باشید.
و اگر من را دوس می داشتید ،بعد از من دوستان خدا را دوس بدارخد .به مادر ،برادران و خوايرانم مح
و اما مساخلی که مربو به خودم می باشد اخن اس که؛

ک ید.

بیاخیهد تها دخهر

اوالً :مدت خ

ماه روزه و دو ماه نماز را براخم اجیر ب یرخد و اگر کسی از من حقی دارد ،آن را اداء ک ید.

ثانیاً :مرا به خارر زحماتی که براخم کشیدخد ،حش ک ید.
ثالثاً :اصشً راضی نیستم که براخم ناراح باشید.
و شما ای مادر و خوايران دلسوزم؛ خدا می داند کهه چقهدر شهما را دوسه دارم و بهه شهما مح ه دارم ،ولهی چهون امهروز اسهشم و مح ه آن بهر اخهن مقهدم اسه  ،لهبا
شما نیز مح
سفار
زخ

اسشم را بر من ترجی بديید.

آخرم به شما اخن اس ؛ سعی قهار ک یهد کهه رضهاخ خداونهد را فهرايم سهازخد ،بها انجهام واج هات و تهر محرمهات و عمه بهه مسهتح ات و تهر مکرويهات،
وار مقاوم ک ید و وارث پیام زخ

ک ری( ) باشید و به خوايرانم نیز سفار

حجا و رعاخ حقو والدخن و ص ر و تقوی را می نماخم.

و اما شما ای برادران عزخز؛ ای کسانی که براخم بازوی محکمهی بودخهد و بها عملتهان در

اخثهار و گبشه را آموختیهد .از شهما مهی خهوايم کهه چهون در رهو اخهن چ هد

سا از ررفم ظلمی به شما شده ،مرا حش نماخید و برای آمرزشم دعا ک ید.
از خانواده يای برادرانم نیز حشلی می رل م .از اقوام و خوخشان نیز حشلی می رل م ،که ح شما را اداء نکردم.
در آخر از يمه شما خداحافظی می ک م و می خوايم که يمه شما در آنجا برای رضای خداوند و شادی روحم ،مرا حش ک ید.
ضم اً ،مقدار کمی پو در دفترچه پ

انداز قر

الحس ه دارم ،که در جع ه کوچکم اس  ،آنها را بردارخد و صر نماز و روزه ام ک ید.

والسشم -ع دالرضا نیکخواه

خاررات:
***
scan.jpg, scan1FD8A.jpg, scan6668.jpg, scan6661.jpg, 881.jpg
وصیت امه شهید واالمقام ع دالرضا نیکخواه.doc, scan6663.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محمود وحیدفر
تاریخ تولد1651/6/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
**
816.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید محسن وکیلی نژاد
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام محسن وکیلی نژاد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«...إِنَّ اللّهَ الَ خُغَیِّر مَا بِقَوْمٍ حَتَّى خُغَیِّرواْ مَا بِنَنْفسِهِمْ»...
«بدرستی که خداوند سرنوش يی ملتی را تغییر نمی ديد ،م ر اخن که خودشان سرنوش خودشان را تغییر دي د».
به نام اهلل ،پاسدار حرم خون شهیدان و در يم کوب ده ستم ران و خاری دي ده مستضعفان و دريم کوب ده مستک ران.
خداخا؛ اخن وصهی نامهه را در حهالی مهی نوخسهم ،کهه بها کولهه بهاری از گ هاه ره بهه يهی جها ن هرده ام ،فقهط شهرم ده و درمانهده ،رو بهه درگهاه تهو آورده ام .زخهرا کهه در
رحم تو يمیشه باز اس و او را می پبخری .خداخا؛ تهو شهايدی کهه از روزی کهه خهود را شه اختم ،تهو را نیهز شه اختم .و از روزی کهه تهو را شه اختم ،بهه سهوخ شهتافتم
و تا آنجا که براخم امکان داش  ،در راه تو کوشیدم.
خداخا ،ای مع ودم و ای معشوقم و يمه ک
ش اخ  ،عاشق شد و ير ک

و کارم؛ نمی دانم در برابر عظمه تهو چ ونهه ستاخشه که م .ولهی يمهین قهدر ،يمهین قهدر مهی دانهم کهه يهر کسهی تهو را

عاشق شد ،دس از يمه چیهز شسهته و بسهوی تهو مهی شهتابد و اخهن را بخهوبی در خهود احسها

کهرده و مهی که م .بهه خهاری خداونهد،

تا موقعی که کافران بعثی را نابود نکرده ام و تا ق ر سرور شههیدان حسهین بهن علهی(ع) را زخهارت نکهرده ام و تها مهردم عهرا در دسه اخهن خزخهد پلیهد گرفتهار يسهت د را
آزاد نکرده ام ،دس از ج

نخوايم کشید و راه سرخ حسین بن علی(ع) را ادامه خوايم داد.

برادران و خوايران عزخزم؛ دس از امام ام  ،آن پیر جماران نکشید و به جان او و رزم دگان دلیر اسشم دعا ک ید.
اگر چه جان ناقاب فدا کردخم
اگر چه ما دنیا را ريا کردخم
ولی خ

ارزشی نزد خدا دارخم
حسی ی در قیام باوفا دارخم

خاررات:
****
818.jpg, scan.jpg
وصیت امه شهید واالمقام محسن وکیلی نژاد.doc
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید مجید هنروری
تاریخ تولد1681/5/16 :
تاریخ شهادت1635/11/1 :

نام مدرسه*** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام مجید ي روری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

«وَالَ تَحْسَ َنَّ الَّبِخنَ قتِلواْ فِی سَ ِی ِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَ ْ أَحْیَاء عِ دَ رَبِّهِمْ خُرْزَقونَ»
«آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده ما دارخد ،بلکه آنها زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند».
اخن حسین کیس که دلها يمه دخوانه اوس
اخن چه شمعی اس که جانها يمه پروانه اوس
به نام اهلل ،پاسهدار حرمه خهون شههیدان و بها سهشم و درود بهر امهام عزخهز ،خمی هی ک یهر و بها سهشم و درود بهه ارواح پها و ری هه شههدای کهربش و شههدای ج ه
تحمیلی.
سههخن خههود را بهها فرماخشههات امههام حس هین(ع) سههرور آزادگههان شههروع م هی ک ه م ،کههه در روز عاشههورای سهها  68يجههری ،فرخ هاد«ي ه مههن ناصههر خ صههرنی» سههر داد و
فرمود«:آخا کسی يس که مرا خاری ک د؟»

آری! ای عزخهز فارمههه( ) ،ای مح ههو پی هام ر( ) .اک ههون کههه بههار دخ ههر فرخهاد«ي ه مههن ناصههر خ صههرنی» حس هین(ع) از حلقههوم مرج ه و پیشههوای بههر حقههش ناخ ه
مهدی(عج) بر می خیزد ،با می و عشقهه ای کهه بهه قهرآن ،مهبي  ،خهدا و حسهین(ع) دارم ،راه دخ هری در جلهو چشهمانم ندخهدم .په

مهی روم تها راه کهربش را بهر روی

ام مسلمان باز ک م .می روم تا قطره خون ناقابلی را کهه دارم ،در راه اسهشم و خمی هی به شهکن در ج ههه يها فهدا که م .مهی روم تها از خهون يهزاران شههید بهه خها
و خون کشیده ،پاسداری ک م .می روم تا فرخاد بزنم :که اسشم دخن جاوخدان و دخ ی اس که يرگز خامو
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،خمی ی را ن هدار.

مجید ي روری8361/1/11 -

خاررات:
****
scan.jpg, 811.jpg
وصیت امه شهید واالمقام مجید ي روری.doc, scan6663.jpg
***

نمی شود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید عباس بشرپور
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه**** :
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
***
خاررات:
****
scan.jpg, scan6661.jpg, 611.jpg
scan6668.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :داراب

شهید اسماعیل بشرپور
تاریخ تولد1681/6/8 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
وصیت امه شهید واالمقام اسماعی بشرپور
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«واسول

خجع وفاتی قتش فی س یل

تح راخه ن ی

و اولیائ » امام صاد (ع)

«خداخا! از تو می خوايم که مرگم را شهادت در راه خودت ،زخر پرچم اسشم ،با اولیاء خودت قرار ديی».
قسم به عصر ،قسم به ناله يای نیمه ش علی(ع) و قسم به گرخه يای فارمه( ) و قسم به پیر جماران ب شکن ،امام و مرجعمان روح اهلل.
اخ

که عازم ج هه يای ج ه

حه علیهه باره شهده ام و يجهرت را بها جههاد دن ها کهرده ام و مملکه و جمههوری اسهشمی را در حهالی مهی بیه م کهه از يهر سهو

مورد تهاجم ابرقدرتهاس و نیرويای خط امام و حز اللهی چهه از رهر دوسه و دشهمن بهه آنهها مهی تازنهد و ناجوانمردانهه بهه آنهها ضهربه مهی زن هد ،تصهمیم گهرفتم
که به میعادگاه عش و معشو رفته تها در آنجها بها خهدای خهود و بهه نهدای حسهین زمانمهان ل یه
حفظش کرد .اگر چه ت

ت

گهوخم و اسهشم را کهه تها اخ جها از خهون يابیه آبیهاری شهده ،باخهد

ما زخر ضربات دشمن تکهه تکهه و پهاره پهاره شهوخم و يمهه انسهانها را نهابود ک هد ،ولهی مها بها فرخادمهان و نهداخمان و جانمهان دخهن اسهشم

را تداوم می بخشیم.
ضم ا تبکر :امیدوارم که دوستان و آش اخان و يمشهرخان اگر به کسی بدی کرده و خا تهم زده ام ،از آنها می خوايم که مرا ب خش د.
از پدر و مادر می خوايم؛ که با ص رتان پوزه دشم ان داخلی و خارجی اسشم را به خا بمالید و از آنها می خوايم که مرا ب خش د و حشلم ک د.

و اما مهمترخن پیام اخن حقیر ،اخهن اسه کهه دسه از امهام بهر ندارخهد و بهه جوانهان توصهیه مهی که م کهه خهط امهام و روحانیه در خهط امهام ت هها ن بارنهد و يمیشهه
پشتی ان آنها باش د .و در آخر:
خداخا ،خداخا ،تا انقش مهدی ،تو را به جان مهدی ،خمی ی را ن هدار.
اسماعی بشرپور

خاررات:
***
scan.jpg, 616.jpg
وصیت امه شهید واالمقام اسماعی بشرپور.doc, scan6668.jpg, scan6661.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :داراب برادر
نام شهرستان :دارابد

شهید حمزه قدمی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1633/7/8 :

نام مدرسه** :
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
616.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید علیرضا اله دادی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1638/1/17 :

نام مدرسه.... :
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

Untitled-7.jpg,اله دادی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید علی آقا ارجمندمزیدی
تاریخ تولد1685/7/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه....... :
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

16331186111336711331.jpg
8631888KASA666-668.jpg, 8631888KKAA668-668.jpg, 8631888KKAA668-688.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید عزیز علی بابایی
تاریخ تولد1686/8/17 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دردسترس نمی باشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8116131KAKA668-668.jpg
8116131KASA668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید صالح پورجمشید
تاریخ تولد1651/6/15 :
تاریخ شهادت1633/8/3 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8831111KAKA668-668.jpg
8831111KVAC668-668.jpg, 8831111KVAC668-661.jpg, 8831111KVAC668-663.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید هدایت اله جمشیدی
تاریخ تولد8/1/1661 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
شهید يداخ اهلل جمشیدی فرزنهد مرحهوم حها نعمه اهلل در مهرداد مهاه سها  8331در میانهده متولهد شهد .خهانواده ا

متهدخن و زحمهتکش بودنهد و روحیهه کمه

بهه

محرومین در اخن خانواده زنده و فعا بود .به يمین دلی اخهن روحیهه در اخهن شههید بزرگهوار تقوخه شهده بهود و عشقهه او بهه خهاری رسهاندن و بهه محرومهان کهار را بهه
جاخی رسانده بود که بطور خودجو

تشکیشتی را شه یه کمیتهه امهداد بهه راه انداختهه بهود کهه بهه افهراد مستضهع میانهده کمه

يهای مهالی مهی کردنهد .او تحصهیشت

خود را تا مقطه راي مهاخی در زادگهايش گبرانهد و بهه دلیه عشقهه شهدخدی کهه اخهن شههید بهه آخه اهلل آخه اللههی امهام جمعهه جههرم داشه دوران دبیرسهتان را در
جهرم گبراند .شهید جمشیدی روحیه ای بسیار مبي ی داشه و در کلیهه مراسهم شهرک مهی کهرد و اکثهر اوقهات نمهاز يهای خهود را در مسهجد مهی خوانهد و بطهور کلهی
خکهی از ايههالی مسهجد و حسهی یه محسهو مهی شههد .او بسهیار مهربههان و خهو
فردی با چ ین وخژگی يا  ،با شروع ج ه

نمهی توانهد سهاک ب شهی د .لهبا ل ها

اخههش بهود و در تمههامی تظههايرات سها  17حضههور داشه  .ر یعهی اسه کههه چ هین
بسهیجی را بهه تهن کهرد و عهازم ج ههه يهای ن هرد گردخهد و بهه مهدت  3مهاه در ج ههه

گبراند.
روحیه مهبي ی  ،شهجاع  ،انقشبهی گهری و سهاخر سهجاخای اخشقهی اخهن شههید گرانقهدر او را مغضهو م هافقین کهور د کهرد .و سهرانجام در روز  8366/1/81در جهاده
سردش به بانه توسط م افقین کور د کهه در ج ههه يها نفهوذ کهرده بودنهد مهورد سهوء قصهد قهرار گرفه و در سهن  18سهال ی بهه شههادت رسهید .او بها شههادت خهود
ثاب کهرد کهه در کاريهای نیکهی کهه انجهام مهی داد و تعههد
بخصو

شهید يداخ اهلل جمشیدی رل شفاع می ک د و از يمهه شههدا مهی خواي هد کهه در روز محشهر آنهها را بها خهود بهه نهزد امهام حسهین (ع) و شههدای کهربش

ب رند.

وصی نامه:
دردستر
خاررات:

در والختمهداری فقهط در شهعار نیسه بلکهه در عمه پهای کهار اسه  .نمهازگزاران عزخهز از يمهه شههدا

نمی اشد

دردستر

نمی اشد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید عبدالرسول خخسروانی شیری
تاریخ تولد1684/6/11 :
تاریخ شهادت1635/8/6 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8161763KAKA668-668.jpg
8161763KASA668-668.jpg, 8.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید مهراب رمضانی شیری
تاریخ تولد1688/1/7 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
درود بر کسانی کهه راه حه قیهام مهی ک هد وراه امهام حسهین کهه يمهان راه ثارالهه يسهترا ادامهه میهدم خها ادامهه میدي هدودرود بهر روحانیه م ارزکهه پشهتی ان انقهش
اسشمی اخران وزبان گوخای اسشم عزخز يست د.ان اهلل خح البخن خقاتلونه فی س یله صفا کانهم ب یان موصو
به درستیکه خداوند دوس میداردآنان کهه درراه خهدا درصهفها محکهم و اسهتوار سهاخته شهده بودم هارزه میک هد اخشهان ب های سهاخته شهده وانقهش اصهی اسهشمی کهه
خون م قاب آن را نداردو من به مادرم می هوخم کهه بهرای مهن گیهه نک هد تها دشهمن خوشهحا نشهوند و باخهد تها مله جهان در بهدن دارداز روحانیه م هارز کهه از مهتن
يمین مردم يست دو والخ فقیه را اراع ک دتا انقش را به پیروزی برسانیم
جلو يرگونه يرعم ضدانقشبیکه درمدار

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8318138KAKA668-668.jpg

شود ب یرخدو درمساجد درنماز جماع شرک ک ید که امام میفرماخد"مسجد س ر اس "

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید ناصر رنجبر میانده
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8313111KASA661-668.jpg, 8313111KHOA661-668.jpg, 8313111KHOA661-661.jpg, 8313111KHOA661-663.jpg, 8313111KHOA668668.jpg, 8313111KHOA661-663.jpg, 8313111KHOA661-661.jpg, 8313111KHOA661-661 - Copy.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید نصرت اله شاه حسینی
تاریخ تولد1683/11/13 :
تاریخ شهادت1635/1/3 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8318131KASA668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید محمد رضا عابدپور
تاریخ تولد1681/8/4 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشددردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8316111KAKA668-668.jpg, 8316111MAKA668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید مسعود عضدی
تاریخ تولد1684/11/5 :
تاریخ شهادت1633/8/3 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

عضدی مسعود.jpg
8116111KASC668-668.jpg, 8116111KHOA668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید ایرج کرمی زاده
تاریخ تولد1687/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر
16.jpg

نمی اشد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید کیامرث کریمی زاده
تاریخ تولد1683/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8616831KAKA663-668.jpg
8616831KASA663-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید محمد جواد کوشکی
تاریخ تولد1651/6/15 :
تاریخ شهادت1635/11/3 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8636331KAKA668-668.jpg
8636331KASA668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید عبدالرسول کوهگرد زاهدانی
تاریخ تولد1685/7/3 :
تاریخ شهادت1631/3/6 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8637378KASC668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید محمدابراهیم محمدی میانده
تاریخ تولد1681/3/5 :
تاریخ شهادت1633/8/7 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8613317KASA668-668.jpg, 8613317KASA661-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید علی محمد مرتضی پور
تاریخ تولد1681/8/17 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :دردسترس نمیباشد
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8611116MAKA668-668.jpg
8611116KASA668-668.jpg, 8611116KASC668-668.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :زاهدشهر

شهید اسکندر رعیت پیشه
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :شهیداول سنان
زندگی نامه:
دردستر

نمی اشد

وصی نامه:
دردستر

نمی اشد

خاررات:
دردستر

نمی اشد

8336113KAKA668-668.jpg, 8336113KAKA663-668.jpg, 8336113KAKA663-668.jpg
8336113KKAA668-668.jpg, 8336113KKAA668-663.jpg, 8336113KKAA668-661.jpg, 8336113KKAA668-663.jpg, 8336113KKAA668661.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد رضا آل طه
تاریخ تولد83/8/11 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الحیم
زندگی نامه شهید محمدرضا آ ره
شهههید محدرضهها آ رههه در سهها  8336در خههانواده مههبي ی چشههم بههه جهههان کشههود .دوران رفولی ه را در دامههان مههادری پهها دامههن و متعهههد سههاری نمههود و تح ه
سرپرستی و تربی اسشمی پرور
مسجد میرف و مرت ا از پدر

خافه بهه گونهه ای کهه از يمهان آغهاز کهودکی بهه نمهاز و مسهائ دخ هی عشقهه پیهداکرد و بهه يمهراه پهدرخود بهرای اقامهه نمهاز بهه
میخواس که نماز را به او خاد ديد.

محمد رضا آ ره در سن  6سال ی به مدرسهه قهدم نههاد و دوران ابتهداخی را در مدرسهه مههرداد آغهاز نمهود و توانسه دوران ابتهداخی را پشه سهر ب هبارد.او عهشوه بهه
در

خوانههدن بههه مطالعههه نی هز مشههغو بههود و در کتابخانههه مسههجد محلههه حی هدر شههرک فعهها داش ه  .وی بعههد از دوره دبسههتان وارد مدرسههه راي مههاخی شههد .در دوره

راي ماخی که او فعالی يای مبي ی مردم علیه رژخم شهاه بهود محمهد رضها نیهز يمان هد مهردم در فعالیه يهای انقشبهی شهرک داشه  ،بطورخکهه از رهر مدرسهه بهه
خانواده او يشدار داده بودند و گفته بودند که محمد رضا بچه يا را علیه رژخم تحرخ
بعد از پیروزی انقش اسهشمی و بها شهروع ج ه
دوران آموزشی به ج هه دش ع ا
او  6ماه را در ج ههه گبرانهد و سها

میک د.

تحمیلهی در سها  8368بهرای سهاری نمهودن دوران آموزشهی بهه پادگهان احمهد ابهن موسهی(ع) رفه و بعهد از اتمهام

اعزام شد.
بهه مرخصهی آمهد .دوبهاره بهه ج ههه رفه و اخهن بهار در عملیهات والفجهر  1در شه  8363/88/18در گهردان يمیشهه پیهروز فجهر

شرک نمود و در يمین عملیات بود که به ع وان خط شکن در آبهای اروند رود به ضیاف اهلل شتاف و به شهادت رسید.
پیکر پاکش را در تارخ  63/88/11با حضور مشئ
روحش شاد و خاد

گرامی.

تشیی و در زرقان به خا سارده شد.

وصی نامه:
6
خاررات:
6
محمدرضاا ره.jpg
66611.jpg, 663.jpg,جلد دفترچه.jpg, 663.jpg, 661.jpg
7831611338

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید غالمرضا زارعی
تاریخ تولد84/11/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
وصی نامه شهید غشمرضا زارعی:
خدا را شايد می گیرم که خود را الخ شههادت نمهی بیه م امها آنقهدر بهه لطه و ع اخه خداونهد اخمهان و اعتقهاد دارم کهه شههادت را از خهود دور ندخهده و امیهد لقهای او
در ذره ذره وجودم احسا

می ک م .ای ام اسهشمی فقهط چ هد وصهی بهه شهما دارم و آن اخ کهه م هادا يرگهز کهوچترخن خللهی در اراعه از امهر حضهرت امهام از شهما

سربزند .

خاررات:
6
غشمرضازارعی.jpg
66 663.jpg, 66 666.jpg, 66 661.jpg, 66 667.jpg, 66 661.jpg, 66.jpg, 66 688.jpg
1871811318

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عبدالرضا زارعی
تاریخ تولد84/1/13 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
بسمه تعالی
زندگی نامه شهید ع دالرضا زارعی
درخههانواده ای مههومن و متههدخن فرزنههدی بههدنیا آمههد.او پسههر خیلههی خههوبی بههود و او 83خهها 83سههاله بههود کههه خ ه

در سهها

بیمارستان و عم خیلی می ترسید و دريمان زمان پسهر عمهوخش شههید شهده بهود وبعهد کهه خهو شهده آمهدخیلی شهجاع بهود .
پدر

را بر اثر سکته از دس داد .او کش

سن خود

بیمههاری گرف ه .از

و در حهدود سهه سها داشه کهه

سوم راي مهاخی را تمهام کهرد و بهرای ث ه نهام دبیرسهتان يهم اقهدام کهرد و بعهد او داورل انهه دسه بهرد بهه ش اسه امه زد و

را زخاد کرد و بعد به ج هه رفه و بهه صهورت شه انه در

مهی خوانهد و حهدودا"سهه سها در ج ههه بهود زمهانی کهه بهرای گهرفتن امتحهان بهه مدرسهه ا

می آمد يمه وق خود را در مسجد ساری مهی کهرد .پسهرم خیلهی مظلهوم بهود و مظلومانهه بهه شههادت رسهید .شه هاخی کهه در خانهه بهود يمیشهه بها صهدای قشه ی
که داش مشغو خواندن دعايا می شد و وصی می نوش و در پاخین آنها نام خود را به ع وان شهید ذکر می کرد و می نوش شهید سعید زارع
در اخام محرم و صفر بلوز مشکی را از تن بیرون نمی آورد و بعد يرش برای دادن چای به سی ه زنها به کم
روحش شاد و خاد

وصی نامه:
6
خاررات:
6

گرامی باد

يیات می رف .

611.jpg, 617.jpg, 616.jpg, 636.jpg, 611.jpg, 633.jpg, 633.jpg, 631.jpg, 631.jpg, 66 688.jpg
1871676131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید علی اصغر سیف
تاریخ تولد87/11/17 :
تاریخ شهادت33/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
اصغر سهی در سها  8337در زرقهان و در خهانواده ای مهبي ی بها وضهعی مهالی ضهعی بهه دنیها آمهد .وی تحصهیشت خهود را تها مقطه سهوم دبیرسهتان در رشهته ای
علوم تجربی ادامه داد .اصغر سی علی رقهم آن کهه پهدر عشقهه شهدخدی بهه او داشه ولهی تابسهتان يها بهرای امهر تهامین معها
سی از کودکی مک ر نمهاز بهود و عشقهه ی زخهادی بهه محافه مهبي ی داشهت د و در زمی هه يهای علمهی ،ورز

بهه ب های مهی پرداخه  .شههید اسهغر

و اد سهر آمهد بودنهد .وی باسهتانی کارقههاری بهود و

در کشتی گیری مهارت خاصی داشه .بها شهروع انقهش  ،در فعالیه يهای انقشبهی فعالیه خهوبی داشه و در تظهايرات و رايایمهاخی يها شهرک میکهردو شه يها بهه
کم

دخ ر انقشبیون زرقانی به پخش اعشمیه يای امام مهی پرداخه  .بها شهروع ج ه

در لشه ر فجهر نهام نوخسهی کهرد و بهه ج ههه اعهزام شهد .در ج ههه نیهز فعالیه

خوبی داش و تا پای جهان در برابهر دشهمن مقاومه نشهان میهداد .سهی در عملیهات يهای مختلفهی شهرک نمهود و در ج ههه فهاو زخمهی و شهیمیاخی شهد و مهدتی در
بیمارسههتان بسههتری شههد .ي ههوز حههالش مسههاعد نشههده بههود کههه بههه ج هههه برگشه و در عملیهات کههربشی  1در شههلمچه روز شههرک نمههود و روز
ح را ل ی

 66/8/81نههدای

و به درجه رفی شهادت نائ آمد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحم

الرحیم

من الموم ین رجا صدقواماعا يدوااهلل علیه و فم هم من قضی  ----و م هم من و ....
اشهد ان ال اله اهلل وحهدو ال شهرخ

لهه و ان نمحمهد ع هده و رسهوله و اشههد اهلل جمیه مشئکتهه و ان یائهه و رسهوله و ان اوالد ال هی( ) حه و اشههد ان خهوم القیامهه

ح والرخ فیه.
از مردان خدا بودند افرادی که به وعده خود وفا کردند و به درجه شهادت نائ و بعضی م تظر شهادت د و در وعده خدا يی تغییری حاص نمیشود.

گوايی میديم به حهدانی خداونهد و اخ کهه شهرخ

بهرای او نیسه و گهوايی میهديم کهه محمهد( ) فرسهتاده برحه و اوالد و ائمهه معصهومین( ) يم هی بهر حق هد.

و گهوايی میهديم بهه تمهامی ان یهاء و مشئکهه خهدا و اخ کهه روز قیامه و خهوم اهلل اک هر بهر حه اسه  .و يهی شهکی در آن راه نهدارد .درود خهدا بهر روان پها ب هدگان
خالص و پیشواخان عالم ائمه معصومین(ع) علی الخصو

امام زمان(عج).

و سشم بر امام امه م جهی عهالم اسهشم و فقیهه خمی هی ک یروخاورتسهتوه او حضهرت اخه اهلل العظمهی م تظهری و سهشم بهر روان پها شههداء اسهشم انقهش و ج ه
شهیدان کربش و سشم برام حز اهلل و شههید پهرور اخهران و مهردم حه ن هردم و مسهلمان و حهز الههی زرقهان .آری اخ جانه اصهغر سهی بها ارهشع

علی الخصو

و آگايی و به دلخواه خوخش  ---از تمهام عواقه آن و اخ کهه شههادت وجههاد در راه خهدا مقهام اولیهاء اهلل و وعهده حه خداسه بهه فرخادامهام امه خمی هی ک یهر ،امیهد
مستضعفین و ري هر مسهلمانان عهالم پاسه گفتهه و بهرذای دفهاع از نهامو
نهاخ آزادی قد

و نجات مستضعفین عالم به ج هه يای ج

اسهشم ،مکته  ،قهرآن ،-- ،انسهانی و آزادی کهربشی حسهی ی و زخهارت آن امهام عزخهز و در

اسشم علیه کفر و ح علیه بار شتافته.

و از خههدای بههزر آرزوی شهههادت در رايههاو می مههاخم کههه شهههادت فخههر و آرزوی اولیهاء اهلل اس ه و سههعادتی اسه کههه خههدا ت ههار و تعههالی بههه خ هاران خهها

خههوخش

ع اخ میداد.
ب ده چ د کشمی با ام حز اللهی که بر يمه تکالی خوخش اگاه و ----بوده من با پیام و عر
-8

 ---اداء تکلی تقدخم میدارم.

پیهروی از اسههشم ،قههرآن و دسههتورات ائمههه ارهههار مخصوصهها ن هی اسههشم( ) –دنیها و اخههرت و دخهن و جامعههه يم هی و يمههه مسههلمین بسههت ی بههه يمهین

اراع دارد.
-1

ع ادت خهدا و پرسهتش او را کهرده و شهکر نعمتههای واسهعه بجهای آورخهد و در راه خهدا جههاد ک یهد .بها جهان و مها و آبهروی خهوخش از اسهشم و انقهش و

ري ری را خاری ک دو به خی حسی یان شتابید ج هه يا را پرک ید وپاس محکمی ه جامعه ای استعمارگران و ستم پیشه گان  ----عق برانید.
-3

خم

و ذکات و وجويات شرعی خوخش را باردازخد و از -----باريیزخب که ير که ير که از جهاد فرارکرد خدا ل ا

-3

ج

و جهاد تمام خوايد شد و ظلم – ولی اسعمار و ظلم ،آمرخکا ،شوروی ،اسرائی  ،فرانسه و  ...از  ---دخ ر

ذل بر او خوايد پوشید.

خاررات:
6
683.jpg
668.jpg, 8386661KASA661-661.jpg, 8386661KASA661-668.jpg, 663.jpg, 8386661KASA663-668.jpg, 681.jpg, 8386661KNAA668668.jpg, 688.jpg, 8386661KVAA668-661.jpg
1877366616

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید علی اکبر علیشاهی
تاریخ تولد81/5/17 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
زندگی نامه شهیدعلی اک ر علیشايی
شهید علیاک رعلیشهايی فرزنهد صهفرعلی بهه شهماره ش اسه امه  1361در تهارخ  16اردخ هشه  8331در شهرسهتان زرقهان بهه دنیها آمهد .شههید در خهانواده ای مهبي ی و
يمراه سه برادر و چهار خواير تکام و رشد خافه  .علهی اک هر علیشهايی خهود فرزنهد بهزر خهانواده محسهو مهی شهد .پهدر
پ

از ری دروان رفولی تحصی را شهروع کردنهد .اخشهان در مهدار

کار شد.او پا به پای پدر

کهارگر بهود و مادرشهان خانهه دار بهود.

بهه کسه علهم پرداخت هد و توانسه تها سهوم متوسهطه ادامهه تحصه دي هد و سها

در فعالی يای انقشبی شهرک میکهرد .بها شهروع ج ه

تحمیلهی عضهو بسهیج شهد و عهازم ج ههه گردخهد .شههید در عملیها ت يهای متعهددی

حضور داش و سرانجام در  8366/8/ 81در شلمچه در عملیات کربشی  1بر اثر اصاب ترکش به دخدار ح شتاف و به درجه رفی شهادت نائ آمدنتد.

وصی نامه:
6
خاررات:
6

وارد بهازار

8131111KAKA661-668.jpg, 8131111KAKA666-668.jpg, 8131111KAKA667-668.jpg, 8131111KAKA686-668.jpg, 8131111KAKA661668.jpg, 8131111KAKA688-668.jpg, 8131111KAKA683-668.jpg, 8131111KAKA681-668.jpg, 8131111KAKA683-668.jpg
8131111KASA661-668.jpg, 8131111KASA663-668.jpg, 8131111KASA668-668.jpg, 8131111KASA663-668.jpg, 8131111KASA661668.jpg, 8131111KASA666-668.jpg, 8131111KASA667-668.jpg, 8131111KASA661-668.jpg, 8131111KASA681-668.jpg
1873171736

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عباس کوهکن
تاریخ تولد83/11/7 :
تاریخ شهادت37/1/16 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
کويکن

شهید ع ا

بسم ر الشهدا و الصدخقین
يمرزمانش  :مسعود يمتی  ،غشمحسهین مسه رپور  ،م صهور جمشهیدی نیها  ،محمهد حسهین زارع  ،زخهن العابهدخن حها زمهانی  ،حمیهد شهیعه  ،صهمد کرخمیهان

به رواخ
و ......

تحصی و ورز
شهید ع ا

کويکن را از زمهان راي مهاخی مهیشه اختم خیلهی بها مهردم مهیجوشهید .در تحصهیشت يهم بسهیار عهالی و بچهه در

خهوانی بهود بهه مسهاخ ورزشهی يهم

خیلی ايمی میداد خصوصاً فوت ا .
خود

در بعضی مواق که در پادگان بهودخم مهی گفه  :خه

رزم هده باخهد از لحهاظ روحهی و جسهمی رو بهه راه باشهد .مسهابقه فوت ها يهم خهود

راه انهدازی مهیکهرد.

حتی خادم يس که از تیميای رده باال از او دعوت کرده بودند برای شرک در مسابقهيا.
حتی در زمی ه ورزشی تو مسابقه فوت ا من حتی خه بار يم ندخدم که ع ها
خیلی آروم بود .اخ ها خود
ق

از ج

نمونه يای عالی اخثاره .اخثار فقط تو بُعهد ج ه

رو کسهی خطها ک هه خها کسهی رو بزنهه .اگهر يهم آنهها ع ها
بها تهوپ و تانه

رو مهی زدن چیهزی نمهی گفه

نیسه  .اخهن صهح يها فقهط بهه خهارر شهادتشهون گفتهه نمهی شهه .شههدا

يم برای ما ال و بودند.

اخثار در رفاق
در مساخ رفاقتی يم سرآمد بود .اگر کسی مشک خا ناراحتی براخش پیش میآمد ع ا
بسیار اخثارگر بود من خودم خ

روز شايد بودم که ع ا

را صدا میزدند که مشکلش را ح ک د.

 86الی  16جورا را شس بعد بچهيا میآمدن تو پادگان میدخدن جورابشون شسته شده.

خا میآمد دستشوخیيای پادگان را میشس .
خود

ير ص پتويای بچهيا را جم میکرد و در جای مخصو

مرت میچید.

در ع ادت
در مساخ ع ادتی يم حر نداش  .من نماز ش خونهدنش رو ندخهدم امها از بچهه يها شه یده بهودم کهه ايه نمهاز شه ه ،کهارآخی او يهم خیلهی بهاال بهود .خیلهی زرنه
چاب  .زرن

بودن به يیک نیس  .ع ا

جثه کوچ

و رخزی داش  .حتی خود

و

تعرخ میکرد .که به خارر جثه کوچکم نمیگباشتن به ج هه اعزام بشم!

فرشته نجات  :رشادت و سرع عم
در مرحلههه سههوم کههربشی  1خک هی از شهههدا م هیخواس ه نههارنجکی پرتهها ک ههه اون ور دژ چههون فرمانههده گرويههان شهههید ع هها
نارنجکی پرتا ک ید تا اومدن دشمن رو متوجهه بشهیم .اون دوسهتمون تها ضهامن نارنجه
و ما يمه مون دس و پامون گم کردخم که دخدخم ع ا
م فجر شد .اگه ع ا

کهويکن بها سهرع نارنجه

حهها زمههانی گفتههه بههود يههر از گههايی

رو کشهید از صهدای اولیهه اون يهو شهد و نارنجه

رو برداشه و سهرخ پرتها کهرد اونطهر  ،نارنجه

افتهاد نزدخه

سه ر مها

يهم تهو يهوا نزدخه

سه ر

اخن رشادت رو به خر نداده بود يمهمون تکهتکه میشدخم.

اخثار حتی در بیماری
توی خکی ازعملیات يای ع ا

ت شهدخدی گرفه  .گفتهیم :برگهرد عقه  .گفه مهن نمهی رم خهه نیهرو يهم خهه نیهرووه  .خشصهه عقه نرفه و در خه

ق شً س ر فرمانده رده باالی عراقیيا بوده يمون جا کم

م طقهه ای کهه

بچهيا میکرد .ولی به عق برن ش .

عشقه شهید کويکن به شهید حج رضائی
بعضی مواق که تو س ر بودخم دور يم مهی نشسهتیم از ج ه
رضاخی تعرخ میکردخم .ش يمون روز ع ا

و شههدا و کارياشهون حهر مهی زدخهم .ع ها

عشقهه داشه بیشهتر بدونهه وقتهی در مهورد شههید حجه
رو بهه بههش مهیک هه مهیگهه کهه حجه تهو

خوا حج رضاخی رو مهیبی هه کهه داره ک هار بچههيها مهیج هه ع ها

که شهید شده بودی اخ جا چکار میک ی؟ حج رضاخی به او میگه که درسته ما شهید شدخم ولی شمايا رو ريا نمیک یم.
قرعه و فا شهادت
ير روز که میگبش با روحیاتش بیشهتر آشه ا مهیشهدخم مهیگفتهیم ع ها
میکردخم .دوبار تو قرعهکشی اسم ع ا

تهو فها تهو يسه کهه شههید مهیشهی .حتهی بعضهی وقتهها اسهم بچههيها رو قرعههکشهی

بیرون اومد که شهید میشه.

پرستاری از مجروحین در حا مجروحی
خط پداف د شلمچه که رفتیم عراقی يا پات

خیلی سختی زدن و ما به خهارر مسهاخ نظهامی برگشهتیم عقه و دخهدم ع ها

داخه نونیها بهود .نهونی يهای عراقهی يها کهه

شده بود مقر لشکر المهدی که معرو شده بود به نونیای حا اسدی م طقهه ای بهود کهه بها خها رخهز بهه صهورت حهر نهون (نیمهداخره) درسه کهرده بهودن کهه بهزر
بود که حتی ارکان لشکريا رو توی اخن س ريا جا میدادن.
مرحله دوم کربشی  1يم سخ بود ولی پات

شلمچه سخ تر .ع ها

کهه تهو خهط پداف هد زخمهی شهده بهود او رو بهردن تهوی نونیها تها مهداوا بشهه .مها دخهدخم ع ها

ت ها کسی بود که در بین زخمی يا در حا رف وآمد بود و حتی به بچه زخمی يها کمه
بره ولی توی نونیا يم باز به بچه زخمی يا کم
که خود

می کرد .خهودم دخهدم دخه

مهی کهرد .ت هها نهاراحتی ع ها

اخهن بهود کهه چهرا نتونسهته بهود بها بچهه يها جلهو

روخهی بزرگهی آورده بهود شهرب آبلیمهو درسه کهرده بهود و بهه مجهروحین مهی داد در حهالی

تو ت داش میسوخ  .اخن از خودگبشت ی شهید رو میرسونه.

نقش شهید در فیلم گ دميای خونین
خاررهای از گ دميای خونین :سا  68آقای جعفهر صهالحی کهارگردان بهود وقتهی مهیخواسه بهرای اخهن فیلم امهه نقهشيها رو انتخها ک هه نوبه بهه ع ها
که رسید گف تو نمی خواد دخالو ب ی چهون آدم آرومهی يسهتی و اخهن نقهش برازنهده توسه و نقهش حسه ی بهرادر فهر رو بهه او داد کهه از بهرادر
حا ج ار خ
برازنده توس .

کهويکن

ررفهداری ک هه و

تیری به او زد و شهید شد و شهید ع داهلل مقهدم يهم در نقهش مهردم عهادی بهود .آقهای صهالحی بهدون تسه اخهن نقهش را بهه او مهی ده کهه شههید شهدن

در فیلم گ دم يای خونین شخصی بود به نام آسیدجواد کهه از مها دعهوت کهرد بهرای يمکهاری در فیلم امهه ای بهه او کمه

ک هیم .رفه ج ههه گهزار

تهیهه ک هد بعهد از

ده روز خ ر شهادتش رو که ش یدم خیلی ناراح شدخم و شدخداً روی ما اثر گباش .
عل عش دوستان به شهدا
سا  68وقتی من ي وز  83ساله بودم دوس داشتم برم سربازی ،بهه ج ههه يهم مهی گفهتم سهربازی .وقتهی سهوا مهیشهد چهرا مهیخهوايی بهری مهیگفهتم دوسه دارم
برم خدم ک م به مملکتم .بچه يای ج هه و ج

آدم يای خاصهی بهودن .پهدريائی بهودن کهه 36تها توخوتها داده بهود تها بچهه يها

رو ن هرن ج ههه خها بچهه پولهدارياخی

بودن که اومده بودن .شهدا شخصی يای خاصی داشهت د .مهن از يهر کهدوم رزم هده يها سهوا مهی کهردم چهرا اومهدی مهی گفهتن دوسه داشهیتم .عاشه بهودن .دوسه
داشتن خالصانه خدم ک ن .چرا اواخر ج ه

دخ هه کسهی ج ههه نرفه  .ق هو قطع امهه خکهی از مسهائلش يمهین بهود نیهرو کهم بهود و دوم يهم مهمهات کهه سههمیهای

شده بود .شههدا تعهدادی جهوون بهودن کهه عاشه مملکتشهون بهودن و خالصهانه ج یهدن م هر جهوون يمسهن و سها ع ها
ج

کهويکن کهم داشهتیم؟ چهرا اونهها اواخهر

دخ ه نیومدن؟ عدهای يم میاومدن ولی بر مهیگشهتن .بهه قهو آقهای ب هاخی :سهفرهای بهود جمه شهد .خهدا گلههاخی رو مثه ع ها

کهويکن تکههتکهه مهیک هه.

میگه من دوس دارم اخ ها برن.
من وقتی میدخدم شهید ع ا

کويکن میگه آقا نماز او وق بخونید تا به ثوا برسید چطور به او عش نورزم.

خا عدهای يم نمیتونن اخن وض را تحم ک ن ريا میک ن .شهدا قابلی خو شدن رو داشتن و در ج هه به کما رسیدند.
شهید ع ا
ج

کويکن م ر چ د سا داش  .عش بود که را به اخ جا رسوند .خدا يمه اونها رو جم کرد برد اونجا و يمون عشقی که شما میگید.

و ج هه از ن ايی دخ ر

حا زخن العابدخن حا زمانی :من خ
کار م صر بشن و بچه ا
ن ود ج

وق دخدم توی پادگهان خه

نفهر مهی گفه خه

رو ن رن؟ ج هه جای خالص ياس  .من خه

آقهای الری مهی خواسهتن بچهه ا

نفهر رو سهراغ دارم کهه اومهده بهود ج ههه در

رو ب هرن ج ههه  66تیوتها داده بهود کهه از اخهن
مهی خونهد تهو پادگهان و اصهشً تهوی اخهن فکريها

و اخثار و غیره وقتی خهط پداف هدی پهیش اومهد رهر اومهد گفه مهن مهی خهوام تسهوخه حسها که م برگهردم .و اصهشً يهی خهدمتی تهو ج ههه نکهرده فقهط

اومده اونجا به نون و آبی برسه در اخن زمان ج هه جای يمه ک

نیس .

عل جضور در ج هه
ما با ع ا

کويکن ،علی مقهدم ،محمدحسهین شهیعه و خیلهی از شههدا يمهرزم بهودخم و اکثهر بچهه يها رو کهه مهی دخهدخم تهو ج ههه حضهور دارن بهه دو عله بهود خکهی

عش به دفاع از دخن و ورن و دخ ری به عل ش یدن خ ر شهادت دوستانشون.
عا

مسهوله ای بهرا

پهیش اومهده بهود کهه مهی خواسه برگهرده ولهی وقتهی خ هر شههادت علهی اک هر علیشهايی و حمیهد قائدشهر و بقیهه رو شه ید گفه دخ هه بهر

نمی گردم حتی برای فاتحه خواندن خکی از اقوامش که اون زمان فهوت شهده بهود برن شه  .شههادت بچهه يها در مانهدن اونهها خیلهی اثهر داشه حتهی در رفهتن اونهها بهه
ج هه.
شهید ع ا

حا زمانی چ د سا تو ج هه بود .مرتضی جاوخدی که شهید شهد گفه دخ هه مهن نمهی خهام .خها محمدرضها حها زمهانی و اسهماعی حها زمهانی بها يهم پسهر

عمو بودن اسماعی رف ج هه ولی ع ا

حا زمانی به خارر مسهاخلی نتونسه ولهی وقتهی فهمیهد اسهماعی شههید شهده تصهمیم گرفه بهره .خه

دخهد خاصهی نسه

به اخن مساخ داشت د.

خکی از دالئ عش به ج هه
بچه رزم دهيا وقتی میدخدن تو شهر کشهبرداری مهیشهه ،فسهاد مهیشهه ،ولهی در ج ههه از اخهن چیزيها خ هری ن هود در واقه جهب ج ههه مهیشهدن و دوسه نداشهتن
د بک ن .تو ج هه جز صداق  ،پاکی چیز دخ ری ن ود .ج
شهید ع ا

حا زمانی وقتی میدخد شهیدی ج هازها

اصشً خو ن ود ولی صداق و يمدلی بچهيا با يم ج

افتهاده ،اصهشً خهوابش نمهیبهرد حتهی روی ج هازه رفقاشهون يهم تعصه داشهت د .اخهن نشهان ر عشقهه و مهربهونی

بین بچهيا بود و میتونیم ب یم دالخ ماندگاری و جب شهدا تو ج هه اخ ها يم بود.
ارز يا در ج هه

رو خو کرده بود.

ماه تو پادگان بودخم خط پداف دی که خیلی بهزن بهزن بهودم فقهط گاي هايی مهی رفتهیم .مسهاخ مع هوی فقهط تهو خهط مقهدم ن هود .تهو پادگهان شه يهای

ما دو ماه خ

قدر  16نفر غشی داشتیم .ارز يا اخن قدر باال بود .ما حتی «تو» به يم نمیگفتیم.
محیط ج هه خیلی روی بچهيا اثر میگباش من خودم خدا را شکر میک م که مدتی از عمرم رو با تعدادی مرد گبرونیدخم.
ايمی به حش و حرام
روز از پادگان کهه اومهدخم بیهرون بهرای مرخصهی شههری در ايهواز جهاخی بهود بچهه يها وزن مهی شهدن روی باسهکو  .خشصهه

او خیلی روی حرام و حش دقی بود .خ

خکی خکهی بچهه يها روی باسهکو خودشهون وزن کهردن .محمدحسهین کهه روی باسهکو مهی ره خکهی از بچهه يها پها
زخاد بشه ،بچهيا میخ دن و اون مرد خیا میک هه بچههيها دارن مسهخرها
بودم ع ا

رو روی باسهکو مهی ذاره تها وزن محمدحسهین

مهیکه ن .ناراحه مهیشهه مهیذاره دن ها بچههيها .يمههمهون فهرار کهردخم .خهودم شهايد

پولی درآورد در حا فرار کردن به رهر اون مهرد انهداخ و گفه دخ هر الاقه مها زخهر دخهن ن اشهیم .تهو اخهن لحظهه کهه يمهه دارن فهرار مهی ک هه ع ها

کويکن فکر پو دادن و ادای دخن اس  .پ

کويکن به حرام و حش اس .

اخن نشان ر مقید بودن ع ا

شستن پوتی های يمرزمان
حقی که شهید کويکن گردن من داره باخد ادا ک م اخهن اسه در پادگهان ايهواز 31 ،کیلهومتری ايهواز ،خه

روز بهارون ت هدی زده بهود و بچهه يها پوتی اشهون شهلی (گلهی)

شده بود .وقتی برگشتیم پادگان فردا ص که در محورهه پادگهان بها بچهه يهای فسها و زرقهون دور مهی زدخهم .حها مسهعود شهیعه يهم ک هار نشسهته بهود .دخهدخم ع ها
کويکن شیل

آبی آورده و پوتینيهای بچههيها رو داره مهیشهوره .در يمهین بهین خکهی از بچههيهای گهردان فجهر کهه خهود

جمالی يمین رور که رد میشد به حا مسعود شیعه گف قدر اخن ع ا
جاذبهيای ع ا
عا

رو بدونید ع ا

يهم شههید شهد بهه نهام شههید مصهی

شهید میشه.

در رفاق

تو بحث رفاق خیلی آقا بود .مها شههید داشهتیم از بچهه کهازرون شههید رحهیم داودی کهه بهه خهارر ع ها

می کرد که اوقاتی از روز رو با ع ا
میخ دخد و با يمه خو

که دوس ما بود مهی گبرونهه کهه خه

وقه مها ناراحه نشهیم .ع ها

خه

مهی اومهد تهو پادگهان مها و از مها يهم معهبرت خهوايی
روحیهات جهال ی داشه  .در يهر جمعهی کهه مهی رفه

و بش میکرد.

فداخی اباالفض (ع)
تح يی شراخطی از ع ا

يی ک

دلی نامش رو ع ا
کم

عص انی ندخد .ش ی کهه رفتهیم خونهه شههید .پهدر

مهی گفه مها تهو ذي مهون بهود کهه او فهداخی اباالفضه مهی شهه بهه يمهین

گباشتیم .ح گردن يمهمون خیلی داش .

به يمکشسان

مههن خههودم در خونههه مشههک داشههتم خههو يمکشسههی بههودخم يههر چههی فکههر کههردم دخههدم يههی جهها بهتههر از خونههه ع هها

کههويکن نیس ه  .در يههر شههراخطی آدم رو

میپبخرف .
خا در زمی ه کم
به کم

کردن به دخ ران خادم يس کسانی از بچه يها کهه از لحهاظ مهالی در مضهیقه بهودن خهود

پهو يفت هی رو جمه مهی کهرد و بهه بچهه يهاخی کهه نیهاز

داشتن میداد.

م صر کش
واهلل من خادم يس آقای کويکن از راي ماخی و دبیرستان که با يهم بهودخم م صهر کهش

بهود بها توجهه بهه جثهه کهوچکی کهه داشه ولهی بهه خهارر اخهش خهوبش و

حتی درسش که خیلی عالی بود م صر میگباشتن اون رو.
کاپیتان تیم
8
در زمی ه فوت ا يم يمیشه کاپیتان تیم بود و باز به خارر اخشقش ،چون شما نکته ظرخ میخوايید اخن رو ب م که مطمون يستم.
1

خادمون يس در پار آزادگان زمی ی درس کهرده بهودن شهاخد  81 – 86روز اون موقه کهار صها کهردنش رهو کشهید .يمهه بهه حهر شههید کهويکن مهی خومهدن
برای کم

اخن قدر از بچهيا از

حر ش وی داشتن.

3
وقه عصه انی مهیشهدن اخشهون بچههيها رو آروم مهیکهرد .يهر که

ما عص انی از او نمیدخدم مثشً تو زمی ه فوت ا که بچهيا خسهته مهیشهدن خه

مشهکلی داشه

مشکلش ح میکرد.
3
ما خ

مربی داشتیم به نام اکرم محمدی کهه او يمیشهه بهه بچهه يهای تهیم نمهره مهی داد روی اخهش يهم خیلهی دقیه بهود .يمیشهه تهوی لیسه نمهرهيها نفهر اولهش

عا

کويکن بود.

يمیشه با وضو حتی در فوت ا
اخشون يمیشه با وضو بود ال ته تو ج هه اخن چیزيا عادی بود ولهی او در اون زمهان کهه خیلهی يها تهوی اخهن مسهاخ ن هودن ،خیلهی بهه اخهن چیزيها ايمیه مهی داد .مها در
زمین فوت ا که میخواستیم برخم اخشون میگفتن امروز فوت ا دارخم وضو خادتون نره .خا بسم اهلل خادتون نره.
اخش و رفتار اسشمی
عا

که چه از لحاظ جثه کوچ

از اخن که ع ا
مادر

بود ولی اخش و رفتار

چ هان خهو بهود کهه حتهی بهزر تريها يهم بهه او احتهرام مهیگباشهت د .روزی مهادر

دخهدخم گفتهیم نک هه

شهید شده ناراح باشی.

فرمود :نه من به خارر شهادتش ناراح نیستم .فقط به خارر رفتاريا

و اخشقش ناراح يستم که خیلی خو

برخورد بود.

تصمیمات م طقی
تصمیماتی يم که میگرف م طقی بود کم میشد کسی با تصمیماتش مخالف ک ه.
اولین اعزام
زمانی که در مرودش برای اولین بار می خواستیم اعزام شیم به خارر قد و قهواره ا

کهه کوچه

بهود چ هد بهار تهو صه جابجها شهد کهه زخهاد سهخت یری بههش نکهن و

بتونه بره ج هه.
ذکريای سفره
ق

از پهن شدن سهفره ذکهر بسهم اهلل الهرحمن الهرحیم و بعهد از غهبا الحمهداهلل ر العهالمین در ج ههه راخهج بهود .بیشهتر مواقه ع ها

کهويکن بهود کهه اخهن اذکهار رو

میگف و خه شعری يم بود که میگفتیم:
الهی که اخن سفره معمور باد
يمیشه پر از نعم و نور باد
خدم در زخارت عاشورا
ير ص زخارت عاشورا ،بود و اج ار يم در کار ن ود يمه از روی عش و عشقه میاومدن ،ع ا

يم خکی از خدمت زاران اخن مجل

بود.

ساقی شهید
اکثر کسانی که برای بچهيا چای دم میکردن شهید میشدن و آخرخن نفر يهم آقهای کهويکن بهود کهه جزئهی از «سهاقی خهم» مهیشهد .چهاخی کهه دم مهیکهرد بچههيها
اذختش میکردن ،مثشً میگفتن چاخی س ی ه ،خا بوی مرده میده و غیره و ع ا
يمینيا فقط به دردتون میخوره

اصش کوتاه نمیاومد و ناراح يم نمیشد.

خارره ای دخ ه :که زمانی که به ج هه رفته بودخم چ هد نفهر بهودخم کهه دوسه داشهتیم مرته بهه خونهواده خها رفقها نامهه ب وخسهیم خه
بسارتون جم ک ید .رفقاتون يمین يمس راتون يستن خا خونه تهون يمهین جاسه  .يمهین يها فقهط بهه دردتهون مهی خهوره .خهود

روز شههید کهويکن اومهد گفه
يهم اصهشً راله ن هود اخهن کاريها

رو انجام بده.
نزدخکترخن دوس يمه
ما فکر میکردخم که ما فقط با او دوس يستیم در حهالی کهه بها يمهه يمهین رهور بهود يمهه فکهر مهیکهردن نزدخکتهرخن دوستشهون ع ها
يمین روری که بود ح کرد حتی در جاخی من مشک مالی داشتم که به من کم

کردند و مشکلم ح شد.

بار ش يم خیلی خو بود و بچه يا يم راله چ هین دوسهتانی بودنهد رفتهار و اخشقهش بهتهرخن راه بهروز مح ه نسه
ک

اسه  .اخشهون مشهکشت را

بهه مها بهود مهن مهی تهونم قسهم بخهورم يهی

نه غرخ و آش ا از اخشون سرسوزنی ناراحتی نداره و نداش .

ق ولی در دانش اه شهادت
از نظر درسی خیلی عهالی بهود در سها چههارم دبیرسهتان خکهی از گزخ هه يها

بهود کهه حتمهاً دانشه اه ق هو بشهه و بهه خهارر يمهین يهم خهانواده ا

کمهی مخالفه

داشت د که بیاد ج هه ولی خیلی تو اخن چیزيا ن ود که میخواس چه کاره بشه ،ان ار میدونس قراره تو دانش اه شهادت ق و بشه .خاررهيای عملیاتی
8
در خکی از عملیاتها من زخمی شده بهودم و کمه

آرپهی جهی زن علیرضها آ رهه بهودم وقتهی از محهور اومهدم بیهرون مجهروح شهدم .تهو برگشهتن ع ها

سرم بود تا رسید باالی سرم گف چطور شده گفهتم کهه زخمهی شهدم .فهوراً چفیهه خهود

کهويکن پشه

رو بیهرون آورد دسه مهن رو بسه بعهد چفیهه خهودم يهم بهاز کهرد پايهام رو

يم بس و گف می خوايم با بچه يا برم جلو .گفتم برو به امید خدا .حهاال تهو اخهن موقعیه کهه يمهه خودشهون نیهاز بهه چفیهه دارن و عجلهه جلهو رفهتن اخشهون بهه فکهر
ما بود.
1
بود .خاد دارم تو خه عملیاتی در خ

او خیلی زرن

جای خاصی کهه باخهد سهی ه خیهز بیهاخم وقتهی گفهتن کمه

داش آرپیجی رو پشتش حم کرد و سی هخیز با اون وضعی س ین حم آرپیچی خود

آرپهی جهی زن الزم دارخهم ع ها

بها اون جثهه کهوچکی کهه

رو به ما رساند و ما اصشً باور نمیکردخم و بیانش سخ اس !

3
خ

روز تو پادگان تو س ر نشسته بهودخم شههید کهويکن داشه برامهون از خه

دخدخم خ

عملیهاتی تعرخه مهیکهرد تهو تعهرخفش صهدای صهوت خماهاره کشهید ،مها خه

نفر با سر اومد تهو سه ر چهون خیها کهرده بهود صهدای صهوت خماهاره واقعهی يسه ترسهیده بهود در حهالی کهه ع ها

مرت هه

کهويکن تهو تعهرخفش اخهن صهدارو

درآورده بود و بعد بچهيا که خ دخدن رر گف ما اخ جا با کسی شوخی ندارخم.
پیش بی ی شهادت توسط دوستان
بچه يا از کار ب ّاخی اومده بودن و خسته می خواستم با آ خودمون رو شستشهو ک هیم .شههید کهويکن بهه خهارر مرخضهی کهه داشه مسهعود بههش گفتهه بهود نیهو جلهو و
استراح کن و ما خودمون رو که شستشو دادخم میخواستیم بهرخم جلهو .مهن تهر پیشهونی شههید کهويکن بوسههای زدم و گفهتم مها دارخهم مهیرخهم گفهتم شهاخد شههید
بشی و دخ ه يمدخ هرو ن ی یم .او گفه شهما دارخهم مهیرخهن جلهو  ،مهن اخ جها !...گفهتم شههید شهدن کهاری بهه جلهو خها عقه نهداره  ،نصهی تهو مهیشهه .و چههرها
يمیشه تو نظرم يس که خیلی ناراح بود که نمیتونس بیاد جلو و دخ ه يمدخ رو ندخدخم.
خاررهای از شهید محمدحسین شیعه
س ر بچه يای زرقون يمیشه خیلی مرت بود .خ

روز کهه سه ر خیلهی مرته و تمیهز بهود محمدحسهین بها پهوتین دوخهد روی پتويها حها محمهد نعمه الههی يهم داد

و بیداد راه انداخته بود و خیلی عصه انی شهده بهود ولهی محمدحسهین يیچهی ن فه و سهر
که نشانه بارز
کاکا

در شهدا پدخدار بود.

را انهداخ پهاخین و رفه و اخهن يهم نشهانه بزرگهواری و فهرو بهردن خشهم

خارره دخ ه که يرگاه ع ا

کويکن زخنالعابدخن حا زمانی رو میدخد بهش میگف کاکا تکیه کشم شهید کويکن يمین بود
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6
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عبداهلل مقدم
تاریخ تولد87/7/3 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع دا ..مقدم
سخن از مدرسه عش و مکت شهايدان و شههیدان و تربیه خافت هان اندخشهه پها اسهشمی و لشهکرخان مخلهص خهدا و ...ونیهز و سهخن از خوبهان امه محمهد در آخهر
الزمان و مشئکه ياخی روی زمین ...گفتن فقط باخد توسط اولیا پا خداوندی که از م

و سرچشمه عالم الهام می یرند صورت پبخرد والغیر...

شهید ع دا ...مقدم در مهر 8331در خانواده ای مهبي ی و مستضهع در شههر زرقهان پها بهه عرضهه وجهود نههاد در سهن يفه مهاي ی بهه بیمهاری بسهیار سهختی گرفتهار
شد که تا آستانه مر پیش رف تا حدی کهه پزشهکان از معالجهه وی ناامیهد ولهی خداونهد اخهن لطه را در حه او ارزانهی داشه تها سهرانجام در صه تربیه خافت هان
مکت حسین (ع) قرار گیرد و تا ابد جاوخد گردد...
شهید راح تحصلیات اولیه را تا حد او راي مهاخی در زرقهان سهاری و بها توجهه بهه اسهتعداد خها

يمکهاری در وی بهود يمهان کهش

او راي مهاخی کهه بهود در فهیلم

گ دمهاخی خونی که تصوخر گر صح ه ياخی از ظلهم مضهاع خهوانین ومهالکین بهر رعیتهها و کشهاورزان مظلهوم بهود نقهش فعهالی داشه و سهرانجام اخهن فهیلم بهه ع هوان
برتر ش اخته شد و از سیمای فار

پخش گردخد

از وخژگی يای مهم شهید ارت ا با مسجد و سهاری کهردن اوقهات فراغه خهوخش در اخهن مکهان مقهد
داش در اخن مکهان مقهد
بشا

،اخش نیکو،خو

بهود و تهش

يهای وی در حهدی بهود کهه يهر آنچهه در تهوان

مغیهد شهد از جملهه کاريهای تهدارکاتی،فري ی کهه از جملهه اقامهه گهوی نمهاز يهای جمعهه وجماعهات محسهو میشهد ...يمچ هین چههره
زبانی و برخورد ياخی اسهشمی در جمه دوسهتان يهم مسهجدی يهای خهود اورا نسه

بهه سهاخرخن شهاخص نمهوده بهود  ....احتهرام بهه دخ هران

توام با اخش اسشمی و گشاده روخی بوخژه با خانواده باالخص پدر و مادر از امتیازات برجسته او بود....
شهید ع دا ..با وخژگهی يهای برشهمرده شهده فهو کهه ع هارت بهود از:خهانواده مهبي ی و تربیه شهده در اخهن خانواده،مسهجد بهه ع هوان سه ر و خانههدوم خهود-روحیهه
تعهاون ويمکههاری اخههش صههحی اسهشمی  ،مقیهد بههه انجههام واج هات و ...از رههر دخ ههر آغههاز دوران جهوانی مصههاد بهها جرخانههات اولیهه انقههش و سههرانجام شهههادت و

مفقوداالثر شدن برادر ارشهد و ت هها بهرادر او بهه خک هاره در وجهود او آتشهی از خشهم و نفهرت بهه اسهتک ار و اخهادی داخلهی و خهارجی و يهر آنچهه سهد راه نظهام اسهشمی
بودند در وی پدخدار و از رر دخ رد در مکت سهرور و سهاالر شههیدان و بها داشهتن ري هر و ال هوخی چهون امهام خمی هی (ره)… در جهه خهدم بهه اسهشم سهر از پها
نمی شه اخ کهه در آن بريهه از زمهان بهتهرخن و مهوثر تهرخن راه خهدم بهه اسهشم يمانها شهرک در ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه بهود ...کهوچکی سهن عامه مههم
بازدارنده حضور مستقیم وی در ج هه يای ح علیه بار بهود کهه تها زمهان توفیه در کهار يهای تهدارکاتی و خهدماتی پشه ج هههو حضهور در پاخ هاه مقاومه مسهجد
حداق دخهن خهوخش را ادا می مهود تها اخ کهه سهرانجام در مههر مهاه سها  8363اولهین گهام در جهه اث هات وفها داری خهوخش بهه اسهشم و خهط سهرخ والخه وامامه
وراي هی کههربشی خون ههار و مظلههوم کردسههتان شههد و بههه مههدت  866روز در پاخ ههاه خوخههوره مهابههاد در حراس ه و ص هیان از دسههتاورد يههای انقههش مقههد
مقاب مزدوران اسهتک ار خالصهانه خهدم کهرد و په
فجر و پ

اسههشمی در

از توقه خکمهاه مجهددا ج ههه ی اخثهار و شههادت کهه يمانها کهربشی خوزسهتان بهود گردخهد ...ابتهدا در لشهکر 81

از چ دی رايی لشکر المهدی گردان فجر که میعادگاه و مح عرو اخثارگران يم والختی بود گردخد...

اولین گام در جه اث ات وفاداری خهوخش بهه اسهشم نها محمهدی ( ) در کهربشی ( )3صهورت گرفه و په

از چ هد روز مواجهه بها عملیهات افتخهار آفهرخن کهربشی

( )1اث ات ک ده حقانی راه او و میزان تسلیم پبخری او به رايهی کهه شه اخته و میخواسه بهدان وفها دار باشهد ....در آغهاز بهه صهورت نیهرو يهای خهط شهکن و در تهداوم
عملیات ب ا به پیش وخی خوخش که در آخ ده نزدخ

بهر روی دسهتان مهردم بهه شههر و بهه زادگهاه خهوخش وارد میشهوخم سهرانجام بهه خواسه قل هی خهود اذان شههادت و

رشادت سر داد و با خون سرخ خود درخ ت اور بسیج را پر ثمهر تهر ونهام خهوخش را در لشهکر مخلهص خداونهد کهه يمانها راه مجايهدان از اولهین تها آخهرخن اسه ث ه و
امضا نمود

روحش شاد وخاد

مستدام باد

وصی نامه:
وصی نامه شهید ع داهلل مقدم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شکر خدای را که توفی خافتم در راه م ارزه ح علیه باره شهرک که م و آنچهه را کهه دارم در ر ه اخهش

نههاده تقهدخم اخهزد م هان که م و آنچهه حسهین و خهارانش

و تمام رزم دگان صدراسشم پروانه وار دور آن می گشت د من يم آن را کس ک م.
آخا کسی به خهود اجهازه مهی ديهد کهه چشهم خهود را ب هددو ج اختکهاران و متجهاوزان دسه بهه سهوی اسهشمش ،شهرفش و کشهور

دراز کهرده و قصهد نهابودی آن را

داشته باشد و سکوت اختیار ک د.
من اک ون می روم که با خداخم مشقات ک م و يم اک ون به سوی س ر خالی يمهرزمم بهه سهوی النهه خها صهفای ج ههه ج ه

پهرواز مهی که م کهه دشهمن بدانهد يهی

موق س ر خالی نمی ماند.
اما باخد از ري رم ،امامم حجّ عصر خمی ی ب شکن قدردانی ک م که مرا از سیاه چاله يا و گردابهای روزگار که به سوی پرت ايی روانه بودم نجاتم داد.
و تو ای دوس من خود بهتر میدانی که اخن انقش به چه نحوی بهه پیهروزی رسهید بها کشهته شهدن علهی اک ريها و قاسهم يها ،نک هد خهدای نکهرده بهی تفهاوت ب شهی ی
و دنیا را به آخرت ترجی ديی پ

يی حزن و اندويی به خود راه نده که ما پیروزخم.

و اما پدر و مادرم نمی دانم که چ ونه از شما تشکر ک م.
تو ای مادرم خادم نمی رود که چقدر زحم کشیدی تا مرا بزر کردی ای مهادر نک هد کهه در مهرگم بهی تهابی ک هی و جامهه بهدری چهون کهه مهورد رع هه دشهمن قهرار
خوايی گرف .
به پدرم ب وئید که دخ ر پیش رسو خدا سرشکسته نیستی چون پسرت رايی رف که حسین رف .
به خوايرانم ب وئید در سو من اش

نرخزند زخرا امام بزرگوارمان در سو فرزند

اش

نرخخ .

شما مردم دس از اخن انقش برندارخد ري ر انقش را خاری ک ید چهون ت هها باخهد بدانیهد کهه جههاد دو چیهز در بهر مهی گیهرد خکهی خهون کهه شههید مهی ديهد دخ هری
پیام شهید که باخد برای يمه نق شود.
ساا

خداوند بزر که به من ع اخ فرمود که جانم را نثار اسشم و قرآن نماخم پیروز باد اسشم نابود باد دشم ان اسشم و قرآن.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عبداله مقدم
تاریخ تولد37/7/3 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع دا ..مقدم
سخن از مدرسه عش و مکت شهايدان و شههیدان و تربیه خافت هان اندخشهه پها اسهشمی و لشهکرخان مخلهص خهدا و ...ونیهز و سهخن از خوبهان امه محمهد در آخهر
الزمان و مشئکه ياخی روی زمین ...گفتن فقط باخد توسط اولیا پا خداوندی که از م

و سرچشمه عالم الهام می یرند صورت پبخرد والغیر...

شهید ع دا ...مقدم در مهر 8331در خانواده ای مهبي ی و مستضهع در شههر زرقهان پها بهه عرضهه وجهود نههاد در سهن يفه مهاي ی بهه بیمهاری بسهیار سهختی گرفتهار
شد که تا آستانه مر پیش رف تا حدی کهه پزشهکان از معالجهه وی ناامیهد ولهی خداونهد اخهن لطه را در حه او ارزانهی داشه تها سهرانجام در صه تربیه خافت هان
مکت حسین (ع) قرار گیرد و تا ابد جاوخد گردد...
شهید راح تحصلیات اولیه را تا حد او راي مهاخی در زرقهان سهاری و بها توجهه بهه اسهتعداد خها

يمکهاری در وی بهود يمهان کهش

او راي مهاخی کهه بهود در فهیلم

گ دمهاخی خونی که تصوخر گر صح ه ياخی از ظلهم مضهاع خهوانین ومهالکین بهر رعیتهها و کشهاورزان مظلهوم بهود نقهش فعهالی داشه و سهرانجام اخهن فهیلم بهه ع هوان
برتر ش اخته شد و از سیمای فار

پخش گردخد

از وخژگی يای مهم شهید ارت ا با مسجد و سهاری کهردن اوقهات فراغه خهوخش در اخهن مکهان مقهد
داش در اخن مکهان مقهد
بشا

،اخش نیکو،خو

بهود و تهش

يهای وی در حهدی بهود کهه يهر آنچهه در تهوان

مغیهد شهد از جملهه کاريهای تهدارکاتی،فري ی کهه از جملهه اقامهه گهوی نمهاز يهای جمعهه وجماعهات محسهو میشهد ...يمچ هین چههره
زبانی و برخورد ياخی اسهشمی در جمه دوسهتان يهم مسهجدی يهای خهود اورا نسه

بهه سهاخرخن شهاخص نمهوده بهود  ....احتهرام بهه دخ هران

توام با اخش اسشمی و گشاده روخی بوخژه با خانواده باالخص پدر و مادر از امتیازات برجسته او بود....
شهید ع دا ..با وخژگهی يهای برشهمرده شهده فهو کهه ع هارت بهود از:خهانواده مهبي ی و تربیه شهده در اخهن خانواده،مسهجد بهه ع هوان سه ر و خانههدوم خهود-روحیهه
تعهاون ويمکههاری اخههش صههحی اسهشمی  ،مقیهد بههه انجههام واج هات و ...از رههر دخ ههر آغههاز دوران جهوانی مصههاد بهها جرخانههات اولیهه انقههش و سههرانجام شهههادت و

مفقوداالثر شدن برادر ارشهد و ت هها بهرادر او بهه خک هاره در وجهود او آتشهی از خشهم و نفهرت بهه اسهتک ار و اخهادی داخلهی و خهارجی و يهر آنچهه سهد راه نظهام اسهشمی
بودند در وی پدخدار و از رر دخ رد در مکت سهرور و سهاالر شههیدان و بها داشهتن ري هر و ال هوخی چهون امهام خمی هی (ره)… در جهه خهدم بهه اسهشم سهر از پها
نمی شه اخ کهه در آن بريهه از زمهان بهتهرخن و مهوثر تهرخن راه خهدم بهه اسهشم يمانها شهرک در ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه بهود ...کهوچکی سهن عامه مههم
بازدارنده حضور مستقیم وی در ج هه يای ح علیه بار بهود کهه تها زمهان توفیه در کهار يهای تهدارکاتی و خهدماتی پشه ج هههو حضهور در پاخ هاه مقاومه مسهجد
حداق دخهن خهوخش را ادا می مهود تها اخ کهه سهرانجام در مههر مهاه سها  8363اولهین گهام در جهه اث هات وفها داری خهوخش بهه اسهشم و خهط سهرخ والخه وامامه
وراي هی کههربشی خون ههار و مظلههوم کردسههتان شههد و بههه مههدت  866روز در پاخ ههاه خوخههوره مهابههاد در حراس ه و ص هیان از دسههتاورد يههای انقههش مقههد
مقاب مزدوران اسهتک ار خالصهانه خهدم کهرد و په
فجر و پ

اسههشمی در

از توقه خکمهاه مجهددا ج ههه ی اخثهار و شههادت کهه يمانها کهربشی خوزسهتان بهود گردخهد ...ابتهدا در لشهکر 81

از چ دی رايی لشکر المهدی گردان فجر که میعادگاه و مح عرو اخثارگران يم والختی بود گردخد...

اولین گام در جه اث ات وفاداری خهوخش بهه اسهشم نها محمهدی ( ) در کهربشی ( )3صهورت گرفه و په

از چ هد روز مواجهه بها عملیهات افتخهار آفهرخن کهربشی

( )1اث ات ک ده حقانی راه او و میزان تسلیم پبخری او به رايهی کهه شه اخته و میخواسه بهدان وفها دار باشهد ....در آغهاز بهه صهورت نیهرو يهای خهط شهکن و در تهداوم
عملیات ب ا به پیش وخی خوخش که در آخ ده نزدخ

بهر روی دسهتان مهردم بهه شههر و بهه زادگهاه خهوخش وارد میشهوخم سهرانجام بهه خواسه قل هی خهود اذان شههادت و

رشادت سر داد و با خون سرخ خود درخ ت اور بسیج را پر ثمهر تهر ونهام خهوخش را در لشهکر مخلهص خداونهد کهه يمانها راه مجايهدان از اولهین تها آخهرخن اسه ث ه و
امضا نمود

روحش شاد وخاد

مستدام باد

وصی نامه:
وصی نامه شهید ع داهلل مقدم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شکر خدای را که توفی خافتم در راه م ارزه ح علیه باره شهرک که م و آنچهه را کهه دارم در ر ه اخهش

نههاده تقهدخم اخهزد م هان که م و آنچهه حسهین و خهارانش

و تمام رزم دگان صدراسشم پروانه وار دور آن می گشت د من يم آن را کس ک م.
آخا کسی به خود اجهازه مهی ديهد کهه چشهم خهود را ب هدد و ج اختکهاران و متجهاوزان دسه بهه سهوی اسهشمش ،شهرفش و کشهور

دراز کهرده و قصهد نهابودی آن را

داشته باشد و سکوت اختیار ک د.
من اک ون می روم که با خداخم مشقات ک م و يم اک ون به سوی س ر خالی يمهرزمم بهه سهوی النهه خها صهفای ج ههه ج ه

پهرواز مهی که م کهه دشهمن بدانهد يهی

موق س ر خالی نمی ماند.
اما باخد از ري رم ،امامم حجّ عصر خمی ی ب شکن قدردانی ک م که مرا از سیاه چاله يا و گردابهای روزگار که به سوی پرت ايی روانه بودم نجاتم داد.
و تو ای دوس من خود بهتر میدانی که اخن انقش به چه نحوی بهه پیهروزی رسهید بها کشهته شهدن علهی اک ريها و قاسهم يها ،نک هد خهدای نکهرده بهی تفهاوت ب شهی ی
و دنیا را به آخرت ترجی ديی پ

يی حزن و اندويی به خود راه نده که ما پیروزخم.

و اما پدر و مادرم نمی دانم که چ ونه از شما تشکر ک م.
تو ای مادرم خادم نمی رود که چقدر زحم کشیدی تا مرا بزر کردی ای مهادر نک هد کهه در مهرگم بهی تهابی ک هی و جامهه بهدری چهون کهه مهورد رع هه دشهمن قهرار
خوايی گرف .
به پدرم ب وئید که دخ ر پیش رسو خدا سرشکسته نیستی چون پسرت رايی رف که حسین رف .
به خوايرانم ب وئید در سو من اش

نرخزند زخرا امام بزرگوارمان در سو فرزند

اش

نرخخ .

شما مردم دس از اخن انقش برندارخد ري ر انقش را خاری ک ید چهون ت هها باخهد بدانیهد کهه جههاد دو چیهز در بهر مهی گیهرد خکهی خهون کهه شههید مهی ديهد دخ هری
پیام شهید که باخد برای يمه نق شود.
ساا

خداوند بزر که به من ع اخ فرمود که جانم را نثار اسشم و قرآن نماخم پیروز باد اسشم نابود باد دشم ان اسشم و قرآن.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید علی اکبر مقدم
تاریخ تولد85/7/14 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
خشصه ای از زندگی امه شهید علی اک ر مقدم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه ع داهلل و اولو

يم الفائزون»

آنانکه اخمان آوردند و از ورن يجرت گزخدند و در راه خدا به ما و جان خود جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بل دی اس و آنان رست اران دو عالم د.
«سوره توبه آخه »16
بدخوايان ما گمان نک د که جوانهای ما از مرد و زن ،از شهادت بهاکی دارنهد ،شههادت ارثهی اسه کهه از اولیهاء بهه مها مهی رسهد ،آنهها باخهد از مهردن بترسه د کهه بعهد از
مر  ،موت را ف ا می دان د ،ما که بعد از مهوت را حیهات ،بهاالتر از اخهن حیهات مهی دانهیم .چهه بهاکی دارخهم .خهائن يها باخهد بترسه د خادمههای بهه اسهشم خهوفی ندارنهد.
«امام خمی ی»
و تو ای علهی اک هر؛ چهه زخ ها بهه عههدی کهه بها خهدای خهود بسهته بهودی وفها نمهودی ،تهوخی کهه در
شهادت ،حسین ابن علی (ع) فرا گرفته بهودی و امتحهان خهود را بها ايهدای جهان خهود په

اخثهار و شههادت را در دانشه اه ج ههه از اسهتاد يمیشهه جاوخهد

دادی ،تهوخی کهه علهی اک هر گونهه در ررخه حماخه از دخهن خهدا بهه قله

لشهکر کفههر حملههه ور گشههتی و در راه دفهاع از اسههشم عزخهز بههه خها و خههون غلطیهدی و بهها شههادت خههود برگهی دخ ههر از اخثهار و فههداکاری را بههر اورا خههونین مکته
اسشم افزودی.
و ای شهید عزخز بشارت باد که اک ون عزخزان يمسه رت ،راه خهونین تهو و دخ هر شههدای عزخهز اسهشم را تها فهت نههائی ادامهه خواي هد داد و بهه خهاری خهدا پهرچم پهر
افتخار اسشم را بر فراز جهان به ايتزاز در خوايد آورد .انشاءاهلل

در يجديم مهرماه سا  ،8331در خانواده ای مهبي ی و متهدخّن سهاکن شهرسهتان زرقهان ،کهودکی چشهم بهه جههان گشهود کهه خهانواده او بخهارر ارادت خاصهی کهه بهه
خاندان اي بی (ع) ،خصوصاً حضرت علی اک ر(ع) داشت د نهام اخهن کهود را علهی اک هر گباشهت د و ب ها بهه عههد و نهبری کهه بها خهدا داشهت د ،مهدت سهه سها ل ها
سفید برتن علی اک ر پوشاندند.
علی اک ر ،در محیط مبي ی خانواده و تح تعلهیم و تربیه صهحی پهرور

خافه و په

از رهی دوران رفولیه  ،بهه يمهراه پهدر بهه روسهتاخی کهه محه کسه و کهار

او در آنجا بود رف و مهدت دو سها از دوره تحصهیلی ابتهداخی را در دبسهتان روسهتا سهاری نمهود و سها
تعطیشت نیز به روستا باز مهی گشه و در تهنمین معها

خهانواده بهه پهدر کمه

بهه زرقهان بازگشه و تحصهیشت خهود را ادامهه داد و در اخهام

مهی کهرد و در ضهمن در جلسهات مهبي ی و کشسههای آمهوز

قهرآن کهه در مسهاجد

برگزار می گردخد ،با جدخّ شرک می جس و در انجام فرائض دخ ی سخ کوشا بود.
علی اک ر تحصیشت خود را تا کش

او راي ماخی ادامه داد و از آن پ

تر تحصی نمود و خکسره مشغو خاری پدر گردخد.

با شروع قیام شکويم د اسشمی به ري ری امام خمی ی ،علی اک هر فعاالنهه در تظهايرات و رايایمهاخی يها کهه برعلیهه رژخهم سهلطه گهر پهلهوی انجهام مهی گردخهد شهرک
می کرد و پ

از اخ که انقش اسهشمی بهه پیهروزی رسهید .او نیهز دام هه فعالیتههای خهود را گسهترده تهر کهرد .او عشقهه خاصهی بهه خوانهدن قهرآن داشه و اخهن کتها

حیات بخش را با صداخی دل شین قرائ می کرد و يمچ ین اقامه گوی نماز پرصشب و دشمن شکن جمعه در زرقان بود.
با تشکی سااه پاسداران انقش اسشمی زرقان ،علی اک هر بهه يمکهاری بها اخهن نههاد جوشهیده از بطهن انقهش پرداخه و جهه بهاال بهردن سهط آگايیههای مهبي ی و
سیاسی ،از مطالعه کتا خو و مفید نیهز غافه ن هود و در يمهین رابطهه ،کتابخانهه ای بها حهدود دوخسه جلهد کتها در م هز تشهکی داده بهود ،کهه دوسهتانش نیهز از
اخن کتابخانه استفاده می کردند.
فعالیتهای علی اک ر يمچ ان ادامه داش  .تا اخ که ج

تحمیلهی صهدام مهزدور علیهه اخهران اسهشمی آغهاز شهد ،بها شهروع ج ه

بیشتر کرد و چون عشقه زخادی به شرک در ج هه و خاری اسشم داشه مهدتی په
پ

تحمیلهی علهی اک هر فعالیتههای خهود را

از آغهاز ج ه  ،جهه اعهزام بهه ج ههه ،در بسهیج سهااه پاسهداران ث ه نهام نمهود و

از ری مراح آموزشی در پادگان شهید دعائی ،به تیه امهام سهجاد (ع) م تقه گردخهده و از آنجها بهه ج ههه زبیهدات اعهزام شهد ،په

از پاخهان منمورخه بهه زرقهان

بازگشه و فعالیتهههای پشه ج هههه را از سههرگرف  .امهها از آنجهها کههه روحهی نهها آرام داشه و نمهی توانسه راقه دوری از ج هههه را داشههته باشههد ،لههبا در تیرمههاه 8361
جه اعزام ،مجدداً نام نوخسی نمهود و اخهن بهار در ج ههه عهین خهو  ،مشهغو ن هرد بها متجهاوزخن بعثهی گردخهد و چ هدی بعهد از ناحیهه دسه مجهروح گشه و جهه
مداوا به تهران اعزام شد .اما در ری اخن مدت از مجروحی خهود حتهی خهانواده را مطله نسهاخ  .په
مقاوم والفجر در آمد و به حراس از خون شههدا پرداخه  .امها په

از به هودی بهه زرقهان بازگشه و چ هدی بعهد بهه عضهوخ گهروه

از مهدتی او کهه براسهتی درخافتهه بهود ،کهه ج ههه بهتهرخن مکهان بهرای خودسهازی و نزدخه

بخداس  .برای سومین بار جه اعزام به ج هه ث ه نهام کهرد و بهه تیه المههدی پیوسه و سها
اک ر که از کودکی غ چه يای عش به اسشم را در قل پها خهود پهرور

بهه ج ههه جفیهر و په

شهدن

از آن بهه رشئیهه اعهزام گردخهد .آری علهی

داده بهود مهی رفه تها در مصها بها دشهم ان اسهشم ،بها خهون پها و مطههر خهود ،غ چهه

يای عش را شکوفا ک د.
اخهن شهههید بزرگههوار از نظههر اخههش وضههعی خههوبی داشه و ال ههوی دخ ههران بههود .او در برابههر مشههکشت و موان ه اسههتقامتی عجیه داشه و از يهی مشههکلی يههرا
نداش .
علی اک ر در ج هه رشئیه مشغو مصا با بعثیون بزد بود او علی اک هر گونهه نهدای يه مهن ناصهراً خ صهرنی حسهین ابهن علهی(ع) را از گلهوی پیهر جمهاران بهه گهو
جان ش یده و به اخن ندای خونین ل ی

گفته بود و خود را برای باالترخن مراح جان ازی و اخثار آماده می کرد.

با آغاز عملیات افتخار آفهرخن خی هر ،بهرادر شههید علهی اک هر مقهدم کهه بها شهور و عشقهه خها

در اخهن عملیهات شهرک جسهته بهود .سهرانجام در تهارخ 8361/81/88

آخرخن حجا بین خود و خدا را نیهز از میهان برداشه و بها نوشهیدن شههد گهوارای شههادت ،بها بها و پهری خهونین ،بهه ملکهوت اعلهی پَهر کشهید و بهه وصها مح هو
رسید و فرشت ان ح تعالی را بر سجده به پیکر بخون خفته خود که در م طقه عملیاتی بجای مانده و مشغو راز و نیازی عارفانه با خداس فراخواند.

وصی نامه:
وصی نامه شهید علی اک ر مقدم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«مل ما اک ون به شهادت و فداکاری خو گرفته اس » امام خمی ی

با سشم و درود بر م جی عالم بشرخ حضرت صاح االمر امهام زمهان (عهج) و بها سهشم و درود بهر نائه بهر حقهش به شهکن قهرن بیسهتم امهام خمی هی و بها سهشم و
درود بههر شهههدای گل ههون کفههن انقههش اسههشمی و خههانواده يههای معظههم آنههها و بهها امی هد بههه پی هروزی نهههاخی رزم ههدگان اسههشم و آزادی کههربش و قههد

از زخ هر خ هوغ

استعمارگان و نوکران شیطان بزر .
اخ جان علی اک ر مقدّم برحس وظیفه شهرعی و میه هی کهه دارم بهه ج ههه يهای ج ه

حه اعهزام مهی شهوم و مهی دانهم کهه در اخهن راه يهزاران پهی و خهم جهه

رسیدن به آرزوی دخرخ ه ام وجود دارد و کسی مرا اج ار بهه رفهتن ج ههه نکهرده و خهود ماخه بهوده ام و يسهتم کهه از سهربازان حصهرت حجه (عهج) باشهم و از خهدا نیهز
می خوايم که مرا از سربازان او قرار ديد و از ام حز ا ...و شهید پهرور زرقهان مهی خهوايم کهه تقهوا را پیشهه ک هد و دسه از زاری و دعها بهرای ري هر بهر ندارنهد کهه
نعمتی بزر اس که خداوند بر ملّ ما ارزانی داشهته اسه و نیهز يمهه مهی دانهیم کهه ج ه
کلیه برادران می خوايم که اخن ج

بها صهدام خزخهد متجهاوز آخهرخن ج ه

مها نیسه و نخوايهد بهود و نیهز از

را تا نابودی کام اربابان صدام خع ی استک ار جهانی ادامه دي د.

از يمه برادران و خوايران می خوايم که راه شهیدان را ادامهه دي هد .مسهاجد را خهالی نک هد دسه از روحانیه م هارز و در خهط امهام بهر ندارنهد کهه اگهر دسه از آنهها
برداشت د بدان د که دس برداشتن يمان و شکس اسشم و زخر سلطه شیطان بزر رفتن نیز يمان.
چ د کلمه با پدر و مادر و برادر و خوايرانم:
و تو ای پدر اگر خدا خواس و شهادت نصی اخن ب ده حقیهر شهد در شههادت مهن گرخهه نکهن و پیهراين سهیاه بهه تهن مکهن بلکهه خوشهحا بها

کهه فرزنهدی داشهتی

که توانس در راه اسشم خدم ک د و شهید شود و تهو ای مهادرم کهه سهالها زحمه مهرا کشهیدی و مهرا نیهز بهزر کهردی اگهر شههادت نصهی اخهن فرزنهد گ ايکهارت
شد يمچون پدرم ص ر داشته با

که خداوند صابران را دوس دارد.

و تو ای برادرم راه من را ادامه بده و موقعی کهه بهزر شهدی اسهلحه مهرا بهردار و چ هان بهه دشهم ان داخلهی و خهارجی بفهمهان کهه مها از شههادت نمهی يراسهیم و مها
پیرو ري رمان و سرورمان حسین ابهن علهی(ع) يسهتیم .شهما ای خهوايرانم حجابتهان را رعاخه ک یهد کهه حجها شهما کوب هده تهر از خهون مهن اسه در برابهر م هافقین،
خداوندا ما را از حسا دنیا واگبار و به حسا آخرت مشغو ساز تا پیش از آنکه در مادخّات غر شوخم به فردای قیام و حیات جاودانه د خو

سازخم.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید علی رضا نتیجه بر
تاریخ تولد87/1/4 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
زندگی نامه شهید علیرضا نتیجه بر:
شهههید علیرضهها نتیجههه بههر در يشههتم اردخ هشه مههاه  8337ه.

در خههانواده ای مههبي ی در شهههر زرقههان دخهده بههه جهههان گشههود ،اخشههان چهههارمین فرزنههد خههانواده

بودند که  3بهرادر و 1خهواير دخ هر نیهز دارنهد .در سهن  7سهال ی وارد مدرسهه مههرداد شهدند ،تحصهیشت ابتهداخی را در اخهن مدرسهه کهه بعهد يها بها نهام دبسهتان شههید
مطهری نام باری شد ،ساری کردند.
پ

از ورود به مقط راي ماخی در ک ار مدرسه به کار نیز عشقه داش  .اخشان نیز کاريای متفرقه نیز انجام می دادند.

از يمان دوران کودکی در فعلی ای مسجد و بسیج فعلی چ دانی داشت د.
در سن  1سال ی بهه کمه

دخ هر ايهالی شههر در سهرکوبی م افقهان کهه اقهدام بهه سهاخ

فداکاری يای به سزاخی نشان داد .بعد از شروع ج

تحمیلی با وجود سهن کهم يمهه ا

پاخ هايی در شههر بهرای خهود کردنهد .يمه گماشه و در اخهن راه ز خهود
در پهی اخهن بهود کهه خهه رهوری خهود را بهه ج ههه يها برسهاند .امها بهه دلیه

سن کم و جثه ی کوچکش اجازه رفتن به ج هه را به او نمیدادند  .تا اخ که در تیر ماه سا  8361با رفتن اخشان به ج هه موافق گردخد.
دوره آموزشی را در خکی از پادگان يای اررا مرودش (تخ جمشید ) گبرانید  .و بعد از آن رايی ج هه يای غر میهن اسشمی گردخد.
يمه زمان اخشان از شجاع او در اخن مدت که در ج هه غهر (گهیشن غهر -خهط شهی صهال )بودنهد زخهاد می فت هد و اخهن کهه در سه ر کمهین بچهه يها معمهوال دو
تاخی میرفت د اما اخشان با وجود سن کم ت هاخی میرفت د .
پ

از چ د مايی اخشان خود را به رزم هدگان يهم شههری خهود در لشه ر  81فجهر در ج ههه يهای ج هو رسهانید  ،و دوشهادو

خود ادامه داد.

دخ هر بهرادران زرقهانی بهه رزم بهی ن

در عملیات کربشی  3شرک داش  .اما بهه دلیه اخ کهه يهم رزمهانش در اخهن عملیهات بهه درجهه شههادت ناخه آمهده بودنهد بسهیار حسهرت مهی خهورد کهه چهرا وی
شهید نشده.
بعد از کهربشی  1چ هد روزی مرخصهی آمهده کهه در اخهن چ هد روز يمهه ا

خهانواده را آمهاده ی شههادت خهود میکهرد  ،و می فه اگهر ج هازه ام بهر ن شه  ،ناراحه

ن اشید  ،دوس دارم يمچون فارمه زيرا ( ) بدون ق ر باشم.
بعد از اخن که مرخصی را به سختی تمام کرد و يمراه دخ هر بهرادرانش رايهی ج ههه شهد کهه يمزمهان شهده بهود بها آغهاز عملیهات کهربشی  1و اخشهان نیهز در عملیهات
آر پهی جهی زن شهرک داشه بعهد از اخ کهه شه او عملیهات را تها صه بها درگیهری گبرانیهده بهود روز او عملیهات جمعهه  61/86/81در حهالی

با سم کم

که به گفته يم رزمانش نام موال و آقاخش حسین را بر ل داش
جسد مطهر

پ

شهد گوارای شهادت را نوشید و به

پیوس .

از دو يفته که بهه دلیلهی کهه بهرای اخهن جانه معلهوم نیسه  ،مفقهود گردخهده بهود ،ش اسهاخی گردخهد و بهه شههر بازگشه و بهر روی دسه امه

حز ا ..تشی گردخد و به خا سارده شد.
اخشان به فوت ا و ورزشهای رزمی عشقه بسیاری داشت د و يمچ ین بسیار خو

اخش و اي ارت ا صمیمی با دوستان و آش اخان بودند.

وصی نامه:
وصی نامه شهید علیرضا نتیجه بر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم و درود به خ انه م حی عالم بشرخ مهدی موعود و با سشم و درود به نائ برح آن حضرت خمی ی ک یر و با سشم به ارواح پا شهدای اسشم.
اخ جان علی رضا نتیجه بر برحس وظیفه شرعی که داشتم و بهه دن ها فرماخشهان حضهرت امهام م هی بهر اخ کهه رفهتن بهه ج ههه واجه کفهاخی اسه بهه ج ههه يهای
ج

ح علیه بار اعزام شدم.

من خو می دانم که در اخن راه يزاران پی و خم برای رسیدن به آرزوخم وجود دارد.
امروز يد ما اسشم و ري ر

امام ام خمی ی عزخز می باشد و امهروز باخهد امهام را بیشهتر از يمهه چیهز دوسه داشهته باشهیم چهرا کهه امهام مها را زنهده کهرد و بهه مها

روح بخشید ما که يمیشه می گفته اخم کا
به ندای ي من ناصر خ صرنی حسین ل ی

ما در کهربش بهودخم و حسهین را خهاری مهی کهردخم حهاال يهم کربشسه  .يهم عاشهورا اسه و يهم فرزنهد حسهین (ع) په
گفته و به ج هه يا بیائیم شاخد که خش ودی و رضای پروردگار را به جای آورخم.

و اما سخ ی با ام حز ا ...دارم.
ال ته من کوچکتر از آنم که بخهوايم سهخ ی بهرای شهما ب هوخم امها بهه ع هوان خه

بهرادر کوچه

مهی گهوخم کهه امهام را ت هها ن بارخهد پشهتی ان والخه فقیهه باشهید

ن هدار اسشم باشید که اسشم يمیشه پیروز اسه و ن بارخهد کهه کهوچکترخن حرکه از م افقهان کهورد سهربزند کهه موجه نهاراحتی امهام باشهد و يمیشهه در پهی اخهن
باشید که کاری ک ید که قل نورانی امام خش ود و راضی باشد.
من از خانواده ام خع ی از پدر و مهادرم و بهرادرانم و خهوايرانم مهی خهوايم کهه اگهر مهن لیاقه شههادت را داشهتم و شههید شهدم در مهر مهن گرخهه و زاری نک یهد و از
شما می خوايم که راه مرا حسین گونه و زخ ه وار ادامهه ديیهد و خوشهحا باشهید از اخ کهه امهانتی کهه خداونهد بهه شهما داده بهود شهما نیهز بها سهرافرازی آن را بهه خهدا
باز گرداندخد.
در پاخان از شما می خوايم که برای سشمتی امام ام و يمچ ین برای پیروزی لشکرخان امام زمان دعا ک ید.
((امام را دعا ک یدومهدی را صدا ک ید))
ب وسم دست ای مادر که پروردی مرا آزاد
بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد

به حجله می روم شادان که زخمی در بدن دارم
به جای رخ دامادی کفن خونین به تن دارم

خاررات:
6
علی رضانتیجه بر.jpg
7831611666

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید علی رضا نتیجه بر
تاریخ تولد87/1/4 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
شهید علیرضا نتیجه بر
ب ام خدا
زندگی امه شهید علیرضا نتیجهبر
در ضمیر ما نمیگ جد به غیر از دوس ک
ير دو عالم را به دشمن ده که ما را دوس ب
تقدخم به او و پدر بزرگوار

 :مرحوم حا کرخم نتیجهبر

سخن از شههید اسه  ،شههید شهايدی در يمهه دورانهها شهم سهوزان بشهرخ اسه ؛ و اسهتاد
مع ود و باقی شدن به بقای حضرت دوس اس  .خهو

در مکته عشه فقهط خه

کلمهه بهه او آموختهه و آن فهانی شهدن در

بهه حها آن ک هوتران خهونین بها کهه بها پهرواز سهرخ خهود يمهه قلهه يهای انسهانی را در خه

چشهم بهه يهم

زدن ری کردند و با شهادت به معرا خون و شر دس خافت د.
خکی از اخن شهیدان به خون خفته از خیه شههیدان عاشهورائی اخهران ،بسهیجی نوجهوان شههید علیرضها نتیجهه بهر اسه کهه در بههار سها  8337در خهانواده ای مهبي ی و
متعهد در شهر زرقان دخده به جهان گشود و از يمان اوان کودکی روحیه شجاع و اخثار در وی نمودار بود.
در سا  8316ق

از پیهروزی انقهش اخهن شههید بزرگهوار رهی حادثهه ای از ر قهه دوم بهه داخه کوچهه پرتها گردخهد کهه موجه صهدمات زخهادی بهه اخشهان شهد از

جمله اخ که از ناحیه ير دو دس دچار شکست ی گردخد که مايها بهه خهارر اخهن حادثهه دچهار سهختی يهاخی گردخهد امها بها اخهن وجهود روحیهه ای بسهیار بهاال و واال داشه
و معجزهآسا از اخن حادثه جان سالم به در برد ،گوخی پروردگار وی را برای روزی دخ ر و حادثهای بهتر ن ه داشته بود.

ورود علیرضا به مدرسه ابتدائی (مهرداد زرقان) يمزمان بود با پیهروزی انقهش شهکويم د اسهشمی .اخهن شههید بزرگهوار بها وجهود سهن کهم در اکثهر صهح ه يهای انقهش
حضوری فعا و چشهم یر داشه  .در سها  8311م افقهان کهورد اقهدام بهه تنسهی

سهتادی بهه نهام سهتاد مجايهدخن خله در زرقهان کردنهد ،زمهانی کهه مهردم غیهور

زرقان تصمیم به تخرخ اخن مکان گرفت د اخن شهید با وجود سن کم امها بهه دلیه روحیهه ای انقشبهی کهه داشه يماهای سهاخر مهردم بهرای از بهین بهردن النهه ی فسهاد
در شهر به سوی اخن ستاد حرک کرد و در ری تخرخه اخهن مکهان کهه م جهر بهه درگیهری میهان م افقهان و مهردم انقشبهی گردخهده بهود از خهود فهداکاری يهای زخهادی
نشان داد که به گفته شايدان عی ی ،چ دخن مرت ه با خطر از دس دادن جانش نیز مواجه شده بود که به حمد الهی در اخن مرحله نیز جان سالم به در برد.
شهید عشقه خاصی به مسجد ،و تکاخای مهبي ی داشه و بیشهتر عمهر خهود را در مسهجد جهام زرقهان گبرانیهد .از دخ هر خصهلتهای شههید بزرگهوار مهردم داری و عشقهه
به خوخشاوندان بود که سرکشی از خانوادهی شههیدان و اقهوام و خوخشهان سهرلوحه زنهدگیا
کم رسانی به ج ههيا نقش مؤثری اخفا میکرد .پ

از شروع ج

بهود ،يرجها کهه احسها

نیهاز مهیکهرد خهود را مهیرسهاند ،در جمه آوری و

تحمیلی با وجود سن کم دائم در پی اخن بود که خود را به نحوی به ج هه برساند.

خکی از دوستان اخن شهید ،شههید سهیدمحمود بههارلو بهود کهه اخهن شههید بزرگهوار عشقهه زخهادی بهه اخشهان داشه و په

از شههادت شههید بههارلو او لحظهه ای بهرای

رسیدن به ج هه آرام و قرار نداش  ،امها بخهارر سهن کهم و يمچ هین جثهه نحهیفش اجهازه ث ه نهام بهه او نمهی دادنهد کهه باريها باعهث نهاراحتی وی و حتهی گرخهه يهای
شدخد او (از اخ که اجازه رفتن به ج هه را نداش ) میشد.
خکی از صهح

يهای وی کهه ي هوز در گهو

خهانواده ا

ر هین انهداز اسه اخهن بهود کهه «اگهر شههادت در اخهن ج ه

نصهی م نشهد بهرای دسهتیابی بهه شههادت بهه

ج ههيای ل ان و فلسطین خوايم رف ».
او لحظه ای برای رسیدن به اخن فیض عظما آرام و قرار نداشه  ،تمهام صهح تش در شه انه روز «شههید و شههادت» بهود .گهوخی اصهشًَ بهرای رسهیدن بهه يمهین يهد بهه
دنیا آمده بود.
خکی دخ ر از خصوصیات شهید پاخ دی شدخد او نس
نس
نس

به احکام و مسائ شرع مقد

اسشم بود.

به حجا خوايران تنکید زخادی مینمود.
به نماز و روزه و صله ارحام ،کم

به مستم دان ايتمام بسیار زخاد داش .

عش و ارادت به روحانی و بوخژه امام راح از خصوصیات بارز اخن شهید بزرگوار بود.
باالخره در تیرماه سا  8361رهی سهختیيهاخی کهه بهرای رسهیدن بهه ج هههيها کشهید رضهاخ مسهووالن را جله کهرد و خهود را بهه ج هههيها رسهانید ،در ابتهدا مهدت
چ ههدخن مههاه در ج ههههيههای غههر مههیهن اسههشمی بههود و په

دخ ههر بههرادرانش در

از چ ههد مههاه خههود را بههه صه رزم ههدگان لشههکر پیههروز المهههدی رسههانید ،و يمههدو

ج ههيای ج و خدم میکرد.
پ

از عملیات کربشی  3که رزم هدگان موفقیه چ هدانی کسه نکهرده بودنهد و شههدای گرانقهدری را تقهدخم کهرده بهودخم بهه مرخصهی آمهد .حهدود په ج روز مرخصهی
میرخخ و میگف چرا من با آنها آن رر آ ن ودم.

بود که خاررات زخادی در اخن  1روز از خود به جا گباش  ،دائم به فکر شهدای کربشی  3بود اش

خکی از شههدای کهربشی  3شههید مسهلم رسهتم زاده از شهرسهتان فسها بهود کهه علیرضها از شههادت وی بسهیار غم هین و ناراحه بهود .يمهه ا
رر آ نیرو بخوايد اما نیرو به او نرسهد ،مها کجها بهودخم؟» در اخهن چ هد روز آخهر يمهها

مهی گفه « :مسهلم آن

از شههادت مهیگفه و اخ کهه مهن دخ هر بهر نمهیگهردم ،يمهها

در حها

وداع با خانواده بود.
سرانجام در ش په جشه ه کهه فهردای آن روز  81دی مهاه  61بهود وداعهی جانسهوز و سه ین بها خهانواده کهرد .يمهه مهیدانسهت د کهه او دخ هر بهر نمهیگهردد .بهر روی
پیشانی او به وضوح مهر شهادت دخده می شد .بها يمهه خهداحافظی کهرد و از م هز خهار گردخهد و دقیقهاً فهردای آن شه عملیهات کهربشی  1آغهاز گردخهده بهود .شههید
در اخن عملیهات صه روز جمعهه  61/86/81خع هی اولهین روز عملیهات بهه آرزوی دخرخ هه خهود کهه يمانها شههادت بهود رسهید و تمهام بازمانهدگان از قافلهه شههادت را در
حسرت گباش .
عک يا و نامهيا و ساع وی که پ

از شهادت توسط شهید ع ا

حا زمانی از دستش باز شده بود جزو چیزيای به جا مانده از اخن شهید بزرگوار اس .

درود بر شهدای ما که مربیان غیهرت و جهوانمردی و خهاوران بهه حه ري هر فقیهد انقهش و در خه

کلمهه م ادخهان و مهدافعان اسهشم نها محمهدی( ) و مجايهدان در

برابر اسشم آمرخکاخی بوده و يست د .آنان با سعادت و عزت زندگی کرده و يمی ونه در محضر پروردگار حاضر خواي د شد« .روحشان شاد»

شهید علیرضا نتیجه بر بسیار شجاع و دلیر بهود .اگرچهه  81سها بیشهتر نداشه ولهی در يمهه کاريها مردانهه پهیش مهی رفه و از يهی چیهز وايمهه نداشه و يمیشهه در
من يم به جم آنها ملح شوم.

فقدان شهدا غ طه میخورد و میگف  :ای کا

علیرضا در سا  63از ررخ سااه زرقان به پادگهان آموزشهی تخه جمشهید جهه آمهوز
ک ار می زدند .علیرضا خ

نص بلو به وسهط گهردان بهرده و روی آن مهی اخسهتد تها قهد

رفه  .در پادگهان آموزشهی آنههاخی کهه از نظهر جسهمانی کمهی ضهعی بودنهد
بل هدتر شهود ولهی فرمانهده پادگهان مهی فهمهد و علیرضها را از گهردان بیهرون

می آورد و به او می گوخد که شما از نظر جسمانی ضهعی يسهتید و باخهد دوره يهای بعهد اعهزام شهوخد .شههید علیرضها بها فرمانهده پادگهان بحهث مهی ک هد ولهی او بهه يهی
ع وان به شهید اجازه نمی ديد و در آخر علیرضا می گوخد :اگهر مهردی ،آرم سهااه را کهه بهر سهی ه داری جهدا کهن تها مهن بهروم و فرمانهده بهرای راضهی کهردن او اخهن کهار
را میک د و شهید ناچاراً به خانه برمیگردد ولی بعهد از چ هد روز دوبهاره بهه يهر ررخه کهه بهود بهه پادگهان مراجعهه مهیک هد و په
میبی د و بعد از آموز

از جله موافقه مسهوولین ،آمهوز

به ج ههی سرپ ذيا اعزام میشود و در آنجا حدود چهار ماه مردانه میج د.

خکی از فرماند يان ب ام صادقی تعرخ می کرد که سخ ترخن نقطهه کمهین شه کهه بهه عراقیهها نزدخه
داورل میشد و خود

بهود و يیچکهدام از بچهه يها ت هها نمهیرفت هد علیرضها يهر شه

ت ها به س ر کمین میرف .

علیرضا بعد از منمورخ  ،از غر به م طقه ج هو رفه  ،در عملیهات کهربشی چههار بهه يمهراه شههید محمدحسهین شهیعه شهرک کهرد .بعهد از  81روز عملیهات کهربشی
پ ج شروع شد که در آن عملیات  61/86/81به ندای ح ل ی
درباره خارره لحظه شهادت وی ،دوس بزرگهوار

گفته و با ترکشی که به پیشانیش اصاب کرده بود به شهادت رسید.

بهرادر «ياشهم جمهالی» اخ ونهه نقه مهی ک هد« :علیرضها وقتهی بهه زمهین افتهاد دقهاخقی زنهده بهود ،چیهزی زخهر له

می گف گوشم را نزدخکتر بهردم دخهدم «خها حسهین» مهی گوخهد ،و مرت هه سهوم کهه بها ل خ هدی زخ ها «خها حسهین» گفه روح بهزرگش بهه ملکهوت اعلهی پیوسه و سهر
خونی ش بر دامان آقا و سرور
روحش شاد و خاد

امام حسین گباش .

گرامی

وصی نامه:
وصی نامه شهید علیرضا نتیجه بر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم و درود به خ انه م حی عالم بشرخ مهدی موعود و با سشم و درود به نائ برح آن حضرت خمی ی ک یر و با سشم به ارواح پا شهدای اسشم.
اخ جان علی رضا نتیجه بر برحس وظیفه شرعی که داشتم و بهه دن ها فرماخشهان حضهرت امهام م هی بهر اخ کهه رفهتن بهه ج ههه واجه کفهاخی اسه بهه ج ههه يهای
ج

ح علیه بار اعزام شدم.

من خو می دانم که در اخن راه يزاران پی و خم برای رسیدن به آرزوخم وجود دارد.
امروز يد ما اسشم و ري ر

امام ام خمی ی عزخز می باشد و امهروز باخهد امهام را بیشهتر از يمهه چیهز دوسه داشهته باشهیم چهرا کهه امهام مها را زنهده کهرد و بهه مها

روح بخشید ما که يمیشه می گفته اخم کا
به ندای ي من ناصر خ صرنی حسین ل ی

ما در کهربش بهودخم و حسهین را خهاری مهی کهردخم حهاال يهم کربشسه  .يهم عاشهورا اسه و يهم فرزنهد حسهین (ع) په
گفته و به ج هه يا بیائیم شاخد که خش ودی و رضای پروردگار را به جای آورخم.

و اما سخ ی با ام حز ا ...دارم.
ال ته من کوچکتر از آنم که بخهوايم سهخ ی بهرای شهما ب هوخم امها بهه ع هوان خه

بهرادر کوچه

مهی گهوخم کهه امهام را ت هها ن بارخهد پشهتی ان والخه فقیهه باشهید

ن هدار اسشم باشید که اسشم يمیشه پیروز اسه و ن بارخهد کهه کهوچکترخن حرکه از م افقهان کهورد سهربزند کهه موجه نهاراحتی امهام باشهد و يمیشهه در پهی اخهن
باشید که کاری ک ید که قل نورانی امام خش ود و راضی باشد.
من از خانواده ام خع ی از پدر و مهادرم و بهرادرانم و خهوايرانم مهی خهوايم کهه اگهر مهن لیاقه شههادت را داشهتم و شههید شهدم در مهر مهن گرخهه و زاری نک یهد و از
شما می خوايم که راه مرا حسین گونه و زخ ه وار ادامهه ديیهد و خوشهحا باشهید از اخ کهه امهانتی کهه خداونهد بهه شهما داده بهود شهما نیهز بها سهرافرازی آن را بهه خهدا
باز گرداندخد.

در پاخان از شما می خوايم که برای سشمتی امام ام و يمچ ین برای پیروزی لشکرخان امام زمان دعا ک ید.
((امام را دعا ک یدومهدی را صدا ک ید))
ب وسم دست ای مادر که پروردی مرا آزاد
بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد
به حجله می روم شادان که زخمی در بدن دارم
به جای رخ دامادی کفن خونین به تن دارم

خاررات:
6
686868686 668.jpg, 686868686.jpg
8771313KASA661-668.jpg, 686868686 661.jpg, 686868686 663.jpg, 686868686 663.jpg
7831611666

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید قاسم نعمت الهی
تاریخ تولد51/8/1 :
تاریخ شهادت37/1/61 :

نام مدرسه :بخشنده
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسم ر الشهداء و الصدخقین.
شهید قاسم نعم الهی فرزند علهی اک هر نعمه الههی روز او مهاه تیهر سها  8311در شهرسهتان زرقهان در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود و از يمهان اوان
کودکی بود که تح تنثیر رفتار بزرگتريا قهرار گرفه و در خانهه ای کهه حهاکی از رنهج و مشهق و دوران سهخ زنهدگی بهود بهزر شهد و تها اخ کهه در سهن  1سهال ی
بود که در يمین روزيا مصاد بود با او انقهش کهه مهردم در خیابانهها تظهايرات مهی کردنهد بهه کودکسهتان رفه اخهن مرحلهه کهودکی را پشه سهر گباشه در سهن
 6سال ی بود که به مدرسه رف و در تمهامی مراسهم يهای مهبي ی و مخصوصهاً بسهیج دانهش آمهوزی شهرک نمهود اگرچهه در يمهان روزيها سهن و سهالی کمهی داشه
در تمامی تظايرات يها و تشهیی ج هاره يها شهرک مهی نمهود .در تشهیی ج هازه شههید حسهین ب هی پهری بها ماشهین تصهاد کهرد و در رهی دو سها کهه مهرخض بهود
توانس به کم

پرستار ،خانواده معلمین و کمیتهه چهون شههید از نظهر مهادی در مهوقعیتی ن هود کهه خهانواده بتوانهد خهر بیمارسهتان و تصهاد وی را متحمه شهوند بها

خاری خدا و کمیته امداد توانس يم درسش را ادامهه ديهد و يهم از نظهر جسهمی به هود خابهد کهه يمهین سها يهم حتهی در حاله مرخضهی توانسه در درسهها موفه و
نمره ق ولی را يم کس ک د شهید در کش

پ جم بود که متوجه شهد بهرای ج ههه ث ه نهام مهی ک هد وی بها يمهان سهن کهم و قله کهوچکی کهه داشه خهود را بهر

آن دخد که مان د دخ هران در جهه ث ه نهام ج ههه برآخهد گرچهه از نظهر ش اسه امه و تهارخ تولهد رهوری ن هود کهه بتوانهد او را ق هو ک هد بهاالخره بها دسه بهردن بهه
بهود باريها پهدر و مهادر وی بهه او تهبکر دادنهد کهه بهرادرت

ش اس امه سن خود

را که متولهد  8311بهود بهه سهن  8337ت هدخ کهرد چهون قل ها عاشه ج ههه و ج ه

مدرسه نرف در عو

به ج هه رف و از قسم پا آسهی دخهد تهو بهه مدرسهه بهرو و درسه را بخهوان و مهی تهوانی بها اخهن کهار پشه ج ههه در بسهیج دانهش آمهوزی

شرک ک ی ولی به حر کسی توجه نمی کرد و به آنها می فهماند که ج هه يم دانش اه اس .
باالخره در سا  66/86/11به عضوخ ج هه در آمد و در سا  67/8/11در عملیات غرور آفرخن شلمچه به درجه رفی شهادت نائ آمد.

وصی نامه:

متن وصی نامه شهید بزرگوار قاسم نعم اللهی:
بسم ر الشهدا والصدخقین
فالبخن ياجرو و اخرجوا من دخاريم و اوذو فی س یلی وقاتلواوقتلوااال ع هم سیواتهم والدخل هم ج ات تجری من تحتها االنهارثوابامن ع داهلل
<<انان کهه مههاچرت کهردن وبیهرون رفهتن ازدخارشهان ورنجانیهده شهدند درراه مهن وکهارزارکردن وکشهته شهدن د ازبهدی يهای اخشهان درمی هزرم .ودربهشه يهای کهه
دران نهريای دران جاری اس داخلشان میک م>>
خداخا امیهدوارم .خهون مهن حهزءان دسهته ازخوناباشهد کهه بانثهار شهدند چهون سهیلی درخه پاخ هده اسهشم را ابیهاری میک هد بهادرود بران یاءواولیاءخهداودرود برمرجه علهی
گونههه زمههان حضههرت اخ ه العظم هی امههام خههومی ی <ره>وسههشم ودرود يمههه شهههدا ی شهههرزرقان وسههشم بههر جان ههازان ودرود برمجههروحین ومعلههولین انقههش واخ هن
شهیدتن زنده ای مردم شهید پرور زرقان شما يمان د پروانه ای دور امام ب ردخم ولحظه برخاری اووانقش دس برندارخم
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید سید محمود بهارلو
تاریخ تولد81/3/11 :
تاریخ شهادت31/5/1 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
خشصه ای از زندگی امه شهید بزرگوار سید محمود بهارلو
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهدا شم محف بشرخت د.
«استاد شهید مرتضی مطهری»
در سا  8331در خهانواده ای از سهادات شههر زرقهان دخهده بهه جههان گشهود و بعهد از دوران کهودکی وارد مدرسهه شهد و تحصهیشت خهود را در دوره ابتهداخی و متوسهطه
با موفقی به پاخان رسانید .از يمان آغاز کهودکی بها قهرآن انه
محمود خکی از مرخدان جد

گرفه و عاشهقانه از قهرآن در

مهی گرفه بهرای پهدر و مهادر احتهرام فهو العهاده ای قائه بهود .سهید

بود حتی المقدور نماز شه را مهی خوانهد و آنچهه داشه از آن در راه خهدا انفها مهی کهرد .در برنامهه يهای اخهام پیهروزی انقهش اسهشمی

با پخش اعشمیه يا ،رايایماخی ،شعارنوخسی روی دخواريا فعاالنه شرک داش .
ش ها به ن ه انی می پرداخ و با تشکی سااه پاسداران انقش اسهشمی عاشهقانه بها سهااه يمکهاری داشه  .بها شهروع ج ه
پ

تحمیلهی در بسهیج سهااه ث ه نهام نمهود و

از دوره آموزشی بهه ج ههه سهرپ ذيها اعهزام شهد و  3مهاه آنجها بهود در عملیهات محمدرسهو اهلل( ) از ناحیهه پهای چه مهورد اصهاب خماهاره قهرار گرفه و

بیش از خکماه در خکی از بیمارسهتانهای تههران بسهتری بهود .بعهد از گبشه خکسها کهه در ج ههه ج هو غهر اعهزام شهد و در عملیهات پیروزم دانهه والفجهر  1شهرک
داش و سرانجام در تارخ  61/1/1به سوی خدا پرواز کرد و به جم شهدا پیوس .
روحش شاد و خاد

وصی نامه:

گرامی باد

وصی نامه شهید سید محمود بهارلو:
و تو ای آمرخکا و شوروی و دخ هر جههانخواران رخهز و درشه بدانیهد کهه بفرمهوده امهام مها يرگهز تسهلیم ظلهم و زشهتیها نخهوايیم شهد و تهن بهه اسهارت نخهوايیم داد و
بدانید که در نهض ما شکس راه ندارد و اگر ما را به مر تهدخهد مهی ک یهد بدانیهد کهه مها مهر را اسهتق ا مهی ک هیم و آگهاه باشهید کهه تها آخهرخن لحظهات محهو و
نابودی کام شما خوايیم ج ید و تو ای مل پیرو خهط امهام تقهوی را رعاخه ک یهد ،دعها را زخهاد زمزمهه ک یهد و در يهر حها بیهاد خهدای ت هار و تعهالی بهوده و نمهاز
را که اخن انقش و ج

به خارر آن بوده و يس در يمه جها برپها داشهته و ايمیه ديیهد  .جهزء شه زنهده داران باشهید .خهدا را بهه خهارر رضهاخش ع هادت ک یهد نهه

بخارر بهش و حوری و درختان و میوه ياخش کهه ع هادت از روی يهوای نفه
م ارزه ک ید .جهاد را از خاد ن رخد کم

به ج هه فرامو

اسه اخهش اسهشمی را رعاخه ک یهد .از روحانیه جهدا نشهده و بها يهوای نفه

نکرده ،مسجديا را پر ک ید اختشفات را به ير رور شده با بب ما و اخثار خود از بین ب رخد.

از مر نهراسید عش و عشقه شما بخدا و اسشم بیشتر از زن و فرزندانتان باشد از موض غی

و تهم دوری ک ید.
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خهود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید فرج اهلل پارسائی نیا
تاریخ تولد51/3/1 :
تاریخ شهادت33/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
احیاء دخن از خون شهیدان اس

جان شهید ،يدخه به جانان اس

در خک هی از روزيههای سههرد زمسههتان  8318در دام ههه يههای کههويی در حههوالی فراش ه د در س هیاه چادريههای عشههاخری در اخ ه قشههقاخی در خک هی از خههانواده يههای مههبي ی،
متدخن و زحم کش کودکی پابه عرصه گیتی گباش و چشم اخن خانواده را با قدم خود روشن کرد.
شهید فر اهلل تا سن  1سال ی يمهراه پهدر و مهادر  6مهاه سها را در گرمسهیر فراشه د و  6مهاه دخ هر را در سردسهیر اقلیهد بهه سهر بهرد .و بهه خهارر امکانهات آن روزيها
خ

سا از فراگیری علم و دانش عق افتاد.

از يمان ابتدای کودکی عش به امام و خدم به کشور در وجود اخشهان بهود و مهی گفه کهه مهن وقتهی بهزر شهدم معلهم مهی شهوم و بهه بچهه يهای محهروم خهدم
می ک م و آنها را از بی سوادی و جه بیرون می آورم.
ي ام شروع به تحصی به خانه عموخم در تر آباد آمد و از آنجا با دوچرخه به زرقان می رف و در دبستان شهید دستغی تحصی می کرد.
به خارر عشقه به تحصی يمهه سهختیها را تحمه مهی کهرد و بها وجهود اخ کهه از آغهو
سالها را با موفقی پش سر گباش  .در اخن سالها که در
کار ن هداری گوسف دان به پدر کم

گهرم خهانواده دور بهود امها بهه تحصهی در مدرسهه راي مهاخی پرداخه و اخهن

مهی خوانهد سهه مهاه تابسهتان را بهرای کمه

بهه پهدر زحمهتکش خهود مهی آمهد و خهار و خهاور پهدر بهود .و در

می کرد.

در سا  8361برای ورود بهه دانشسهرا در امتحهان ورودی دانشسهرا شهرک کهرد و بهه خهارر اسهتعداد سرشهار در اخهن امتحهان ق هو شهدند .چهون م هز اخهن شههید در
خکی از محله يای نزدخ

کامفیروز بود و شههید دوسه داشهت د تها دو روز در يفتهه را بهه م هز رفتهه و کمکهی بهه پهدر پیهر خهود کهرده باشه د از دانشسهرای ارسه جان

وارد تربی معلهم مرودشه شهدند و بهه اسهتخدام آمهوز
بعضی درو

نوب او به ج هه يای ج

و پهرور

در رشهته آموزگهاری در آمدنهد .بعهد از ق هولی در سها او دانشسهرا در سها  66بعهد از شهرک در

ح علیه با ر عازم شدند .و در ج هه يای گرم ايواز و خوزستان به م ارزه علیه متجاوزگران پرداخ .

بل دباد نام عزخزانی که جان شیرخن را برک گرفت د و به میدانهای م ارزه ح علیه بار رفت د.
گرامی باد نام عزخزانی که با خون خود ،برای ما پیروزی آفرخدند و برای خودشان عزت و افتخار.
به خاد آورخم ،شهیدان گم امی را که در محله ما ،در کوچه ما ،در يمساخ ی ما و در مدرسه و کش
بیاد آورخم ،شهدای يوخزه ،خرمشهر ،بستان و سوس رد و فت الم ین و بی المقد

ما ،در ک ار ما و با ما بودند و اخ

جاخشان خالی اس .

و عملیات محرم و رمضان را.

بیاد آورخم شهیدان عملیات والفجريا را.
بیاد آورخم ،مظلومان مفقود االثريا را.
آری  ...ما وارث اخ همه حماسه و اخثارخم .ما وارث شهادتیم .ما وارث راه سرخ شهادتیم.
با خون شهیدان ،بیعتی تازه ک ید .رايشان را ادامه ديیم .سشحشان را بدو

ب یرخم و يد پاکشان را تعقی ک یم.

و کشم شهید گرانقدر :يد من از اخ که به ج ههه آمهده ام اخ سه کهه مهی بیه م عهده کثیهری متجهاوز جمه شهده انهد و مهی خواي هد کهه مله اسهشمی را بهه رهر
گمرايی و ذل بکشهاند .په

وظیفهه ته

ته

مها اخ سه کهه بتهوانیم بها اتحهاد و يم سهت ی خهود آنهها را از پهای در آورخهم و در آنجها پهرچم پرافتخهار اسهشم را برپها

ک یم.
پیام من به ام شهید پرور اخ س که :ج هه را گرم ن ه دارند و از کم

مالی و جانی درخغ نک د.

و پیام من به خانواده مان اخ س که :در راه خدا شکی ا و صابر باش د که ان اهلل م الصابرخن.
و گفته ساالار شههیدان را کهه فرمهوده انهد :مهر بها عهزت بهه از زنهدگی بها ذله اسه  .و شهما ای خهوايرم بها حفهظ حجها اسهشمی زخ ه گونهه بها

و يمهواره بها

خوايران دخ ر شهیدان باشد.
آنانکه خا را به نظر کیمیا ک د آخا بُوَد که گوشه چشمی به ما ک د
اخن شهید در عملیات يای مختل در خط او ج هه به دفاع مهی پرداخت هد و بهار دوم کهه بهه مرخصهی آمدنهد بهیش از  1روز در خانهه نماندنهد و گفت هد کهه ج ههه بهه مها
نیاز دارد .اخشان خیلی مهؤد بودنهد و بها اخهش خهوبی کهه داشهت د يمهه او را دوسه داشهت د و نمهاز او وقه اخشهان يهی وقه تهر نمهی شهد و بهه دخ هران يهم
سفار

می کرد که نماز را س

نشمارند.

و بعد از خداحافظی عازم جهه خرما شد .و در عملیهات  81والفجهر در تهارخ  66/81/11در ج ههه خرمها بهه عله اصهاب تهرکش بهه سهر
نائ آمد.
روحش شاد و رايش پر ريرو باد.
اِحیاء دخن از خونِ شهیدان اس
جان شهید ،يدخه به جانان اس
امروز ،روز خاری دخن ح اس
در کربشی کشور اخران اس

امروز روز خی ر و عاشوراس
ي ام پاسداری قرآن اس

بهه درجهه رفیه شههادت

در دش ِ خون گرفته خوزستان
درگیری فرشته و شیطان اس

در پای نخ پر ثمر اسشم
خون شهید زمزم جوشان اس

باالتر از مقام شهیدان نیس
زخرا شهید ،زخ

رضوان اس

آری شهید ،زنده جاوخد اس
يرگز نمیرد آنکه ت ش جان اس

در مکت شهادت و آزادی
راه شهید ،راه ير انسان اس

خاد روی شهداء زخ

زخ ای د اس

يمر بوی شهداء رون منوای د اس

گر تو از حضرت دخده بی ا خوايی
ذکر پا شهداء دخده بی ای د اس

خاد گلهای عزخزی که در اخن خا شهرخار
روحشان چون نف

پا مسیحای د اس

شايد اگر تو ز درخا دُر و گوير خوايی
روی خو شهداء گوير درخای د اس

والسشم

:وصی نامه
6
:خاررات
6
.jpg, 8831671KAKA661-668.jpg, 8831671KAKA663-668.jpg, 8831671MAKA668-668.jpg, 8831671KAKA663-668.jpgفر اهلل پارسائی نیاtv
8831671KVAA668-668.jpg, 66.jpg, 8831671KASA668-668.jpg, 66 666.jpg, 66 667.jpg, 66 686.jpg, 8831671KASA661-668.jpg
1876811163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید حسن تاویلی
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/15 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
6
خاررات:
6
حسن تاوخلی سم راس .jpg
66.jpg, 661.jpg, 663.jpg, 661.jpg, 663.jpg, 668.jpg,جلد دفترچه.jpg
1871863868

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید وحید جعفری
تاریخ تولد81/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:

بسمه تعالی
زندگی نامه شهید وحید جعفری
در سهها  8331در شهههر لاههوئی درخههانواده ای مههومن و متههدخن فرزنههدی بههدنیا آمههدنام اورا وحیههد گباشههت د وی در سههن  6سههال ی وارد دبسههتان شهههید باي رشههده
ودوران ابتههدائی را بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههاند،پ
ساری کرد.وحید به ورز

از اتمههام دوره ابتههدائی وارد مقط ه راي مههائی در مدرسههه ولیعصههر لاههوئی گردخههدواخن دوران را نیههز بهها شههو فههراوان

بسهیارزخاد عشقهه داشه و تمهام اوقهات فراغه خهوخش را صهر ورز

بخصهو

فوت ها و والی ها مهی کهرد.په

ازرهی دوران راي مهاخی

وارد دبیرستان شده ودررشته تجربی ادامهه تحصهی داد در سها  8361کهه در دوم دبیرسهتان مشهغو بهه تحصهی بهود بطهور مکهرر اظههار اشهتیا بهه ج ههه راداشه و
بااجازه از پهدر

بهه سهااه پاسهداران زرقهان مراجعهه نمهود و از ررخه آنجها مهدتی را در سهد درودزن دوران آمهوز

شده ودوران تکمیلی غواصی را درآنجا به پاخان رساندو با عده ای از يمرزمان خود به شهر مشهد مقد
باآغاز عملیات کربشی  3وحید نیز به يمهراه دخ هر يمرزمهان دالور
مدت  3ماه جسد اخشان مفقود بودو پ

روحش شاد و خاد

وصی نامه:

گرامی باد

رفت د .

در اخهن عملیهات شهرک نمهوده کهه در تهارخ  8361/86/63بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمدنهدو

از گبشه  3مهاه درسهن  86سهال ی پیکهر پهاکش بهه آغهو

رادر گلزار شهدای شهر لاوئی تشیی و در بستر خا تاابد آرام گرف .

غواصهی را گبرانهد و سها

بهه سهد گودونهد اعهزام

گهرم خهانواده ا

بهاز گشه و در مراسهم باشهکويی پیکهر پهاکش

وصی نامه شهید وحید جعفری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
...اگر اخن وصی نامه يائیکه اخن عزخزان ( شهدا) می نوخس د را مطالعه ک ید پ جاه سا ع ادت کرده اخد .امام خمی ی
با درود و سشم فراوان بهه حضهرت ولهی عصهر مههدی موعهود و ناخه بهرحقّش اخهن قله تا هده ملّه و امّه شههید پهرور اسهشم و بها درود فهراوان بهه تمهامی خهدم
گزاران به انقش و تمامی شهیدان از صدر اسشم تاک ون.
ت ها يد اصلی به ج هه آمدن من اخن بوده اس که خهود را مکلّه و موظّه مهی دانهم و وظیفهه الههی خهود مهی دانسهتم کهه بهرای دفهاع از دخهن اسهشم و قهرآن کهه
کتابی آسمانی اس و م ارزه با استک ار جهانی تا سهرحد جهان م هارزه که م و دخ هر يهد بهه ج ههه آمهدن مهن ت عیه از والخه فقیهه و ل یه

گفهتن بهه سهخن اوسه

من کوچکتر از تمام مردم اخران يستم که بخهوايم بهه آنهان پیهام بهديم امها از مهردم مهی خهوايم تها آنجائیکهه مهی توان هد در داخه ج ههه و پشه ج ههه را گهرم ن هه
دارند و ن بارند که دشمن يی غلطی را در رابطه با م ارزه با اسهشم انجهام ديهد و در يهر لحظهه مشه محکهم تهری بهر ديهان آنهان بزن هد و دخ هر وصهیتم در رابطهه بها
والدخ م اس

من از آنها خیلی معهبرت مهی خهوايم کهه در حه مهن زحمهات زخهادی کشهیدند امها مهن نتوانسهتم زحمهات آنهها را ج هران که م شههادت فهیض عظیمهی

اس که نصی يرکسی نمی شود از پدر و مادرم می خوايم کهه اگهر اخهن فهیض عظهیم نصهی مهن شهد ناراحه ن اشه د چهون شههادت ارثهی اسه کهه از امامهان بهه
ما رسیده اس وصیتم به بهرادرانم اخهن اسه کهه در

بخوان هد تها بتوان هد فهردا بهرای اخهن جامعهه اسهشمی خهدم ک هد و راه مهرا يهم ادامهه دي هد و از تمهام اقهوام و

خوخشان و دوستان می خوايم اگر حقی بر گهردن مهن دارنهد بهه بزرگهواری خهوخش مهرا ب خشه د و از آنهان مهی خهوايم يمیشهه پشهتی ان انقهش باشه د تها بها وحهدت و
خکاارچ ی با مردم پرچم اسشم را در سرتاسر گیتی به احتزاز در آورند.

خاررات:
6
1.jpg, 1.jpg, 88.jpg, IMG.jpg, 1.jpg, gfhyj.jpg, 86.jpg
zzz.jpg, z.jpg, v (36).jpg,جلد دفترچه.jpg
7831673317

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید حسین خالص حقیق
تاریخ تولد84/7/11 :
تاریخ شهادت33/1/14 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
بشم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید خالص حقیقی
شهید حسین خالص حقیقی فرزتد محمد علی در  16مهرماه  8331در خ

روز پاخیزی درشهرزرقان به دنیا امد در 7سال ی مادر خود را ازدس

داد وتح تربی پدر قرار گرف .دوران ابتداخی را در مدرسه شهید بخش ده شهر زرقان گبراند.سا او درمدرسه راي ماخی دکتر شرخعتی ساری
کردوسا دوم و سوم در مدرسه شهید بخش ده.وپ

از ان وارد دبیرستان شد او دبیرستان در مدرسه شهید دکتر چمران زرقان گبراند اخشان بعد

از انقش در فعالیتهای بسیج شرک داش  .تا اخ که با توجه به عشقه زخادی که به ج هه وج

داش پ

از پاخان سا او دبیرستان به خدم

سربازی اعزام شد ووارد ج هه شد وسر انجام در تارخ  66/8/11درشلمچه به فیض عظمای شهادت نائ گردخد.

روحش شادوخاد

گرامی

وصی نامه:
وصی نامه شهید حسین خالصی حقیقی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اخن ج

اگر بیس سا يم رو بکشد ما با تمام قدرت اخستاده اخم.

ب ام ا ...خاری گهر مستضهعفان و دريهم کوب هده مسهتک ران و بها درود و سهشم بهر م جهی عهالم بشهرخ آقها امهام زمهان (عهج) و بها درود و سهشم بهر امهام امه اخهن پیهر
جماران و با درود و سشم بر مل غیور پرور و شهید پرور اخران.
اخ جان ب ده حقیر خهادم اباع هداهلل الحسهین علیهه السهشم ،در اخهن بريهه از زمهان کهه غهر ج اخه کهار و شهر کمونیسهم دسه در دسه يهم گباشهته انهد و صهدام
ج اخ کهار را دسه نشهانده خهود در خاورمیانهه کهرده انهد تها خهون مله اخهران را ب وشه د و مهان از رشهد و پیشهرف اخهن کشهور اسهشمی بشهوند و ن بارنهد اسهشم در
جوام بشری پیشرف ک د ،به فرمان امام عزخزم ل ی

می گوخم و به سهوی ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه روانهه مهی گهردم و اگهر کهه خداونهد بهر اخهن ب هده م ّه نههاد

و شهادت را نصی من گردانید .بدانید که شهادتم سهعادتم خوايهد بهود و اخهن دنیها را گهبری چ هد روزه بدانیهد و بهه فرداخهی نهه چ هدان دور بیاندخشهید کهه اگهر اعمالمهان
درس ن اشد آن اه وای بر احوالمان.
و شما ای مل م ارز و خست ی ناپبخر امیدوارم کهه بهزودی زود راه بسهته کهربش گشهوده شهود و بتوانیهد ق هر اباع هداهلل الحسهین علیهه السهشم ،را زخهارت ک یهد .انشهاء اهلل.
اما شمائیدکه باخد به فرمان امام عزخزمان گو

فهرا ديیهد و دسهتورات اخشهان را بها جهان و د پهبخرا باشهید و بهه آن عمه ک یهد کهه در غیهر اخ صهورت نهاتوان خهوايیم

ماند .و شما ای خانواده محترم و عزخزم بر مر من ناراحه ن اشهید يرچ هد کهه مهی دانهم داغ دخهدن سهخ اسه  ،صه ر را پیشهه ک یهد کهه خداونهد مهی فرماخهد ان اهلل
م الصابرخن و خداوند به شما ص ر ع اخ فرماخد و شما را از صابران درگايش قرار بديد.
برادران عزخزم راه سرور شهیدان حسین علیه السشم را پیشهه ک یهد کهه انشهاء اهلل پیروزخهد و از شهما خهوايش مهی که م کهه بهرای يهر دو مهادر بهزرگم و خهوايرم نهاخه
احترام را قائ شوخد زخرا که ح پدر و مادر زخاد اس  .متشکرم.
در پاخان از تمامی شمايا و تمامی دوستان ،آش اخان ،يمکشسیها و اقوام رل آمرز

خاررات:
6
حسین خالص حقیقی.jpg
1867761113

دارم و از يم ی شما می خوايم که مرا حش ک ید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید فرود درخشان علمدارلو
تاریخ تولد87/4/13 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید فهرود درخشهان ايه

زرقهان فرزنهد خونکهار کهه در خهانواده ای متهدخن و فقیهر متولهد شهد و دوران کهودکی را در خهانواده عشهاری گبرانیهد وی در مدرسهه يهای

عشاخری دوران دبستان را بهه پاخهان رسهاند و چهون مشهکشت زنهدگی زخهاد بهود و پدرشهان يهم توانهاخی عشاخرنشهین را نداشهت د مج هور شهدند کهه زنهدگی عشهاخری را
ريا نموده ،و در محله شهرخار زرقان ساکن شوند و زمانی کهه ج ه
اسشم را واج دانسته و کش

در

تحمیلهی عهرا علیهه مله غیهور اخهران و دخهن شهروع شهد شههید درخشهان  ،نثهار جهان خهود در راه

را در دبیرسهتان شههید چمهران م طقهه زرقهان را ريها نمهود و بهه عاشهقان اهلل پیوسه و ال تهه بها اجهازاه پهدر و مهادر و ري هر ک یهر

انقش .
در تارخ  61/1/6به بسیج سهااه پاسهداران شهرسهتان زرقهان پیوسه و روز  61/1/7از خهانواده خهداحافظی نمهوده و رايهی ج ههه شهد کهه اخشهان را بهه ايهواز و امیدخهه
فرسهتادند و سههه روز در امیدخهه بودنههد و در امیدخهه سههازمانديی شههد و بههه ع ههوان غههوا
کربشی ( )3شلمچه شهرک نمهوده و از خداونهد درخواسه
به ورز

تکواندو عشقه زخادی داش .

وی در تارخ 86مرداد ماه سا  66/به درجه شهادت نائ آمد.
روحش شاد و خاد

گرامی

بههه م طقههه اعههزام شههد .اخشههان جههزء گههردان حضههرت رسههو اکههرم بودنههد و در

شههادت داشه  .شههید فهرود درخشهان بسهیار بهه نمهاز و روزه و شهوونات اسهشمی احتهرام مهی گباشهت د و

وصی نامه:
6
خاررات:
6
فروددرخشان علمدارلو.jpg
66 667.jpg, 66 661.jpg, 66 661.jpg, 66 668.jpg, 66 661.jpg, 66 683.jpg, 66 686.jpg, 66 681.jpg, 66 683.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید اکبر روستا
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
کاری نک ید که خون شهدا يدر برود که فردای قیام شهدا جلوختان می اخست د
شهید اک ر روستا
تارخ تولد 8336:
نام پدر  :حا احمد
تحصشت :او دبیرستان
تارخ شهادت 8361/86/3:
مح شهادت  :شلمچه
عملیات  :کربشی چهار-غوا
وصی

نامه شهید

من الموم ین رجا صدقواماعايدوا اهلل علیه فم هم من قضی

( بعضی از مؤم ان بزر مردانی يسهت د کهه بهه عههد و پیمهانی کهه بها خهدای خهود بسهت د کهامش وفها کردنهد  ،بعضهی يهم بهر آن اخسهتادگی کردنهد تها در راه او شههید
شدند )
بسیار خوشحالم که در خانواده ای متدخن و مبي ی بهه دنیها آمهدم و بهزر شهده ی خهانواده ای مسهلمان يسهتم و اک هون نیهز بهه مسهلمان بهودن خهود افتخهار مهی که م
اما برادران و خوايران! مسلمان بودن ت ها به اسم نیسه بلکهه اخثهار و از خودگبشهت ی مهی خوايهد .مؤم هان زمهان امهام حسهین (ع) بهه نهدای امهام خهوخش ل یه
و برای جهاد با کفار به صح ه ی ن رد رفت د حاال مها يهم باخهد بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین زمهان ل یه

گفت هد

ب هوخیم و بهروخم و اسهشم و مسهلمانان جههان را

از چ ا ستم ران شر و غر نجات ديیم .به گفته ی برادر شهید غشمرضها قائهد شهر مها يمهه اخهن مطله ر امهی دانهیم کهه انسهان مهی میهرد و باخهد بمیهرد ولهی
چرا مردن با افتخار و سربل دی ن اشد ؟! ال ته در راه خدا .ومن اخن مطله را آگايانهه پبخرفتهه ام .بهرادران و خهوايران پیهام مهن بهه شهما اخهن اسه کهه بها وحهدت کامه
خود دشم ان اسشم را نابود ک ید .والسشم
وصیتی دخ ر از شهید
فا الّبخن ياجرو و اخرجوا من دخاريم و اوذوا فی س یلی و قاتلوا و قتلوا ال کفرنّ ع هم سیّواتهم و ال دخل ّهم ج ّات تجری من تح االنهار ثوابا من ع د اهلل
(پ

آنانکه مههاجرت کردنهدو بیهرون رفهتن از دخارشهان و رنجانیهده شهدند در راه مهن و کهارزار کردنهد و کشهته شهدند ،از بهدخهای اخشهان در مهی گهبرم و در بهشهتهاخی

که نهر يا در آن جاری اس داخلشان می ک م )
وصیتم برای مردم اخن اس کهه شهما مان هد پروانهه بهه دور امهام ب ردخهد و لحظهه ای از خهاری او و انقهش دسه بهر ندارخهد و دعها ک یهد تها خهدا فهر آقها امهام زمهان
(عج)را نزدخ
و ای کا

ک د.
خدا به من جان بیشتری می داد تا نثار راه خهاری انقهش و مههدی زيهرا (عهج)و نهائ ش که م .امیهدوارم کهه خهدا اخهن جهان ناقابه را از مهن روسهیاه گ ايکهار

ق و ک د.
کاری نک ید که خون شهدا يدر برود که فردای قیامه شههدای صهدر اسهشم و حها جلوختهان مهی اخسهت د و پهدر و مهادر شههیدان و آن بچهه ای کهه پهدر

را از دسه

داده می گوخد پدر من خون خود را رخخته اس ،آن وق شما توجهی نداشتید.
من اخن راه را با آگايی اتخا کردم،ام شههیدپرور در اخهن انقهش کوتهايی نک یهد و يهر نهوع توروهه را سهرکو ک یهد و امهام را ت هها ن بارخهد حها کهه حسهین زمهان
ي من ناصر خ صرنی گفته اس مردم بشتابید مان د ايه کوفهه نشهوخدو بها تمهام و جودتهان ل یه

گفتهه و خهارخش ديیهد و بهرای فهر ولهی عصهر(عهج) يهر شه و روز

دعا ک ید .
پدر و مادر عزخز وگرامی م ادا که در ي ام ن هودن مهن در خانهه اخجهاد نهاراحتی نمائیهد صه ور باشهید .امهام و تمهام رزم هدگان را دعها ک یهد و خهار و خهاور او باشهید .م هادا
بههه خههارر از دس ه دادن مههن م ت هی بههر کس هی ب بارخ هد و از انقههش انتظههار داشههته باش هید و يمیشههه اخ هن آخ هه را بههه خ هاد داشههته باش هید «انهها هلل و انهها الی هه راجعههون»
والسشم
مورخ 63/1/88
امام را دعا ک ید مهدی را صدا ک ید
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید سعید زارعی
تاریخ تولد85/3/4 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:

زندگی امه شهید سعید زارعی
شهههید سههعید زارعههی در تههارخ  8331/66/16در خههانواده مههبي ی و کههم درآمههد در شهههر زرقههان دخههده بههه جهههان گشههود.وی دوران ابتههداخی را در دبسههتان شهههید
مطهری،دوران راي ماخی را در مدرسه دکتر شرخعتی و دوران دبیرستان را در مدرسه شهید چمران گبراند.
سعید در سا دوم دبیرستان خع ی موقعی که پانزده سا بیشتر نداشه بهه دلیه فهوت پهدر و تهامین مخهار خهانواده تهر تحصهی کهرد و بهه کهار مشهغو شهد  .ال تهه
اخشان در دوران مدرسه (ق

از فوت پدر) در کار يای کشاورزی به پدر

کم

می کرد .

سرانجام وی در تهارخ  8368/61/83بهه عضهوخ بسهیج سهااه پاسهداران زرقهان درآمهد و په

از گبرانهدن دوره يهای آموزشهی بهه ج ههه اعهزام شهد  .سهعید دو مهاه در

ج هه ج ید و سرانجام در تارخ  8368/3/3ي ام انجهام عملیهات رمضهان در پاخ هاه حسهی یه شهلمچه بهه دلیه اصهاب تهرکش خماهاره بهه درجهه رفیه شههادت نائه
شدند و تا ک ون مفقود االثر می باش د .

وصی نامه:
وصی نامه شهید سعید زارعی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهید سعید اس و شهادت سعادت

امام خمی ی ره

ب ام اهلل  ،خاری دي ده مستضهعفین و کوب هده مسهتک رخن و ظهالمین؛ بها سهشم بهه امهام عصهر حضهرت حجه ابهن الحسهن العسهکری (عهج) و بها درود فهراوان بهه نائه
برحقش امام خمی ی اخن قل تا ده تمام مظلومین جهان و ري ر تمام مسلمین جهان.
بهها سههشم بههه تمههامی شهههیدان صههدر اسههشم ،شهههیدان از يابیه تهها حس هین (ع) و از حسهین (ع) تهها شهههیدان  81خههرداد و از شهههیدان  81خههرداد تهها شهههیدان  7تی هر و از
شهیدان  7تیر تا شهیدان اخن لحظه سه ريای خهون و شهر و بها درود بهه رزم هدگان ج ههه يهای ج ه

بهین حه و باره کهه افتخهار آفرخ انهه مهی ج هد و شههید

می شوند.
با سشم به خانواده و بازماندگان اخن شهیدان و با درود به امّ قهرمان و يمیشه در صح ه مان.
ای ام دلیر پیهام يهر شههید و رزم هده اخهن اسه کهه اخهن نائه امهام مههدی (عهج) را ت هها ن بارخهد و جلهوی م هافقین  ،اخهن نهوکران دسه نشهانده شهیطان بهزر
آمرخکای ج اختکار که ير لحظه سهعی مهی ک هد کهه خکهی از سهران کشهورمان را از مها ب یهرد و اخهن انقهش شهکويم د اسهشمی مها را بهه شکسه بکشهاند را ب یرخهد و
اجازه يی گونه اخشلی را به آنها نديید تا انشاء اهلل ج ه

يرچهه زودتهر بهه فرمانهديی بقیهه اهلل االعظهم (عهج) و بهه نفه رزم هدگان اسهشم پیهروز و پهرچم ال الهه اال اهلل

بدس م ار آن حضرت در سراسر گیتی برافراشته شود.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عباس شعبانی نژاد
تاریخ تولد81/7/1 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
شع انی

خشصه ای از زندگی امه شهید ع ا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در مورد شهیدانی يمچون ع ا
اخشقی ع ا

شع انی سهخن گفهتن دشهوار اسه  .انسهان مهی مانهد چهه ب وخهد کهه حه مطله را بیهان کهرده باشهد .اگهر قهرار باشهد از خصوصهیات

سهخ ی گفتهه شهود سهاعتها وقه الزم اسه و خها از لحهاظ تقهوی ،رشهادت ،و از خودگبشهت ی شههید شهع انی اگهر قهرار باشهد مطل هی گفتهه شهود واقعهاً

امکان پبخر نیس فقط در خ

جمله می توان گف ع ا

يمان ع ها

بهود و به  .امها بهر خهود وظیفهه مهی دانهیم تها خهاد و خهاررات عزخهزان شههید زنهده ن هه داشهته

شود يرچ د که ناتوانیم.
آخ دگان باخد بدان د به سادگی استقش پیدا نکردند و يمه مدخون خهون شههدا يسهتیم .بهه جهرأت مهی تهوان گفه کهه شههید شهع انی از رزم هدگان کهم نظیهر ج ههه يها
بود .شهادتش يمه را متنثر کرد .ع ا

در غم و شهادی مهردم شهرخ

بهود .بها آنکهه ورزشهکار و انهدامی ورزخهده داشه بسهیار افتهاده و بها معرفه بهود .در سهشم کهردن

پیشی می گرف  .خود را خادم و خدمت بار می دانسه  ،بهه ت هها چیهزی کهه فکهر نمهی کهرد اسهتراح بهود .حتهی از م طقهه کهه مرخصهی مهی آمهد بهه فعالیه خهوخش
ادامه می داد .با آنکه در غم فرا بهرادر شههید
موالی خود حضرت ابوالفض الع ا
فجر يرکجا که مستقر می شد ع ا

جهواد بهه سهر مهی بهرد ولهی در اراده ا

جهه خهدم بهه نظهام خللهی اخجهاد نمهی کهرد .در ن هرد بها کفّهار يمچهون

حماسه می آفرخد .بهه رزم هده يها عشه مهی ورزخهد او اعتقهاد داشه رزم هده باخهد يمیشهه آمهاده و سهرحا باشهد از اخهن رو گهردان
ورز

مقد

باستانی را برپا می کرد.

آن شهید عزخز باريا زخمی شد اما نمی گباش کسی متوجه شود .به رهور مثها دسه راسهتش زخمهی شهد وقتهی مهی خواسه بها فهردی دسه بديهد چهون ان شهتان
آن قسم درس باز نمی شد او ضربه محکمی به دس خود وارد می کرد تا ان شتانش باز شود آن وق با آن شخص دس می داد.
واقعاً بودن نیروئی يمچون شهید ع ا
فراوان فرمانديی دسته خه

شع انی خهود نعمتهی بهود بها آن کهه باريها بهه اخشهان پیشه هاد فرمانهديی مهی دادنهد ولهی ق هو نمهی کهرد .بهاالخره بها اصهرار

از گرويهان خه

گهردان فجهر کهه تشهکی شهده بهود از نیرويهای زرقهان را پهبخرف  .آن بزرگهوار يهی وقه بهه ع هوان فرمانهده بهه کسهی

دستور نداد .روری برخورد می کرد که يمه به خهوبی انجهام وظیفهه مهی کردنهد .او دالوری ع ها
عظم مقهور رشادت ع ا

در عملیهات والفجهر  1بهه وقهوع پیوسه رودخانهه ارونهد بها آن يمهه

شد.

گردان وارد جزخره می و و در ک هار نههر حها محمهد مسهتقر گردخهد .بعهد از مهدتی توقه بهاالخره لحظهه موعهود فهرا رسهید .ع ها
يوای دخ هری داشه مطهال ی گفه کهه يرگهز فرامهو
شوم بعد از ما ج

نخوايهد شهد .ع ها

مهی گفه  :آرزوی شههادت دارم و خیلهی عشقهه م هدم در عهالم شههادت رهوری متوجهه

چه می شود؟ آخا کسی در فکهر شههدا يسه ؟ آخها مسهوولین مها را فرامهو

آ وارد ديانش شد و گف اخن آ چقدر شیرخن اسه حتهی قمقمهه ا

داشه وضهو مهی گرفه او حها و

نمهی ک هد؟ ع ها

يمهان رهور کهه داشه وضهو مهی گرفه مقهداری

را پهر کهرده گفهتم اخهن آ درخاسه و بسهیار شهور او جهوا داد :بهه روح جهواد قسهم مهزه اخهن

آ برای من بسیار شیرخن اس  .اخن را گف و رف برای خواندن نماز واقعاً ع ا

را چه می شد.

نیرويا سوار بر قاخقها شهدند و عملیهات شهروع شهد در آن لحظهه بهاران شهروع بهه بارخهدن کهرد .نههر حها محمهد پشه سرگباشهته شهد يمهه وارد ارونهد شهدند آ 76
کیلومتر سرع داش آتش دشهمن از بهاران شهدخدتر بهود .متنسهفانه قهاخ ع ها
دخ ری گرف و نیرويا را با سرع سوار بر آن کرد ع ا
ن ود امکان داش اگر خود

وسهط آ بها مشهک مواجهه شهد و از حرکه اخسهتاد آن دالور مهرد سهرخ جلهو قهاخ

اگر اخهن حرکه را دخهر انجهام مهی داد تمهام نیرويها کشهته مهی شهدند امها بهرای خهود ع ها

نیز سوار می شهد يمهه غهر مهی شهدند بهه يمهین خهارر ع ها

فدای دخ ران کرد .تا آنها خود را به دخ ران برسهان د و کمه
داش و با سوار شدن نیرويای ع ا

بها فرخهاد بهه سهکان دار گفه سهرخ حرکه کهن ،ع ها

ک هد .بچهه يها بها فرخهاد مهی گفت هد ع ها

جهائی در قهاخ
جهان خهود را

سهوار شهو ،امها از آنجها کهه قهاخ دومهی از او تعهدادی نیهرو

تعدادشان دوبرابهر مهی شهد يهر لحظهه امکهان غهر شهدن داشه ع ها

بهه خهوبی اخهن را مهی دانسه  ،از روز از تقهدخر ع ها

شهادت در راه خدا و مکانش در رودخانه اروند نوشته شده بود .او باخد مزد زحمات چ دخن ساله خود را ب یرد.
عا

فرخاد می زد شما بروخد من خودم را به شما مهی رسهانم .قهاخ حرکه کهرد و از ع ها

شدند با چشمان اش

بار خود دخدند گلوله خمااره ای م فجر شهد و تهرکش آن از پشه بهه سهر ع ها

شدن قاخ تا شهادت ع ا
دس دادن ع ا

فاصهله گرفه امها دلههای يمهه پهیش ع ها

بر دو

در عر

بهود .مقهداری کهه از او دور

اصهاب کهرد و درون قهاخ افتهاد تمهام اخهن صهح ه يها از خهرا

چ هد دقیقهه بهه وقهوع پیوسه  .امکهان انجهام يهی حرکتهی ن هود ،رزم هده يها باخهد بهه حرکه خهود ادامهه مهی دادنهد .امها غهم از

يمه س ی ی مهی کهرد .ج هازه مطهّهر ع ها

تها سهایده دم درون قهاخ بهود .آن شههید عزخهز در يمهان آ شهیرخن بهه سهعادت ابهدی دسه

خاف .
حا مسوولین و خا مردم آخا شما به فکر امثها شههید ع ها

شهع انی يسهتید آخها قهادر يسهتید در روز رسهتاخیز جهوا گهوی شههدا باشهید ،وای بهر احهوا مها کهه خیلهی

زود واژه يای وجدان ،عدال  ،اخثار در میان ناحقّیها گم شد ،وای بهر احهوا مها چهرا اخ قهدر بهی اعت ها و سه ی شهده اخهم .واقعهاً چقهدر فاصهله افتهاده میهان آن آشه ائیهای
خو و قش

ج هه يا ،کجاسه شه های پرسهتاره ج ههه يها ،کجاخ هد مهردان بهی ادعهای ج ههه يها ،اک هون مها يسهتیم و خه

د پهر زخهم مها يسهتیم و پرسهتويای

مهاجر.
ضم اً در سا  71از رر جهاد دانش ايی شهیراز مسهابقه خهارره نوخسهی برگهزار شهد کهه خهاررات شههید ع ها

شهع انی در بهین  366نفهر شهرک ک هده مقهام دوم را

کس کرد.

وصی نامه:
وصی نامه شهید ع ا

شع انی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من رايی را رفتم که وظیفه ير مسلمانی اسه کهه بهرود راه اولیهاء و پیهام ران و يمهان رايهی کهه حسهین (ع) رفه و راه خهدا ،و آخها راه خهدا رفهتن تهر

و عی هی يهم

دارد.
آری خون بهای شهیدان خود خدا خوايد بود .ما به ج هه خوايیم رف تا اسشم سربل د شود.
ک مل دنیا چشم به انقش ما و ج

اخران کرده در اص ج

با آمرخکا اس وقتی اخران پیروز شود ک مستضعفان جهان جشن خواي د گرف .

حا باخد د امام عصهر خهود را خوشهحا کهرد .بیاخیهد در ج ههه يها و ن بارخهد کهه کسهی بهه اسهشم و مسهلمین خیانه ک هد و يهر کسهی کهه بهه اسهشم و مسهلمین
خیان کرد او را با چ

و دندان تکه تکه ک ید تا کسی دخ هر نتوانهد بهه مسهلمانان جههان زورگهوخی و بهدگوخی و خیانه ک هد مها مهی دانهیم کهه در کشهوريای اسهشمی

چه خیانتی به آنها می شود آنها باخد با يم خکی شوند و ن بارند امهوا و لهوازم آنهها را بهه خغمها ب رنهد اگهر مها يهم سسهتی و کهايلی ک هیم امهوا و دخ هر چیزيهای مها را

يم به خغما خواي د برد و به نامو

ما تجاوز خواي د کرد يمی طهوری کهه بهه تعهدادی از کشهوريای مسهلمان تجهاوز مهی ک هد په

باخهد خکهی شهد و سرنوشه خهود را

خودمان بدس ب یرخم نه ابرقدرتهای دنیا آمرخکا و شوروی و امثا آنها.
پ

اگر می خوايید که امام زمهان شهما و خهدای شهما از دسه شهما راضهی باشهد باخهد مطیه اوامرامهام باشهید و کلمهه بهه کلمهه حرفههای امهام را گهو

داده و عمه

ک ید.
در پاخان از پدر و مهادرم تشهکر مهی که م کهه چ هین فرزنهدی بهرای اسهشم تربیه کهرده و توانسهته ام خهدمتی بهه مسهلمین و ورهن خهودم که م و از پهدر و مهادرم مهی
خوايم که برای من گرخه نک د و خوشحا باش د که فرزندی به راه حسین داده اند از تمامی قوم و خوخشان خود می خوايم که مرا ب خش د و مرا حش ک د.

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عباس شعبانی نژاد
تاریخ تولد81/7/1 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
شع انی

خشصه ای از زندگی امه شهید ع ا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در مورد شهیدانی يمچون ع ا
اخشقی ع ا

شع انی سهخن گفهتن دشهوار اسه  .انسهان مهی مانهد چهه ب وخهد کهه حه مطله را بیهان کهرده باشهد .اگهر قهرار باشهد از خصوصهیات

سهخ ی گفتهه شهود سهاعتها وقه الزم اسه و خها از لحهاظ تقهوی ،رشهادت ،و از خودگبشهت ی شههید شهع انی اگهر قهرار باشهد مطل هی گفتهه شهود واقعهاً

امکان پبخر نیس فقط در خ

جمله می توان گف ع ا

يمان ع ها

بهود و به  .امها بهر خهود وظیفهه مهی دانهیم تها خهاد و خهاررات عزخهزان شههید زنهده ن هه داشهته

شود يرچ د که ناتوانیم.
آخ دگان باخد بدان د به سادگی استقش پیدا نکردند و يمه مدخون خهون شههدا يسهتیم .بهه جهرأت مهی تهوان گفه کهه شههید شهع انی از رزم هدگان کهم نظیهر ج ههه يها
بود .شهادتش يمه را متنثر کرد .ع ا

در غم و شهادی مهردم شهرخ

بهود .بها آنکهه ورزشهکار و انهدامی ورزخهده داشه بسهیار افتهاده و بها معرفه بهود .در سهشم کهردن

پیشی می گرف  .خود را خادم و خدمت بار می دانسه  ،بهه ت هها چیهزی کهه فکهر نمهی کهرد اسهتراح بهود .حتهی از م طقهه کهه مرخصهی مهی آمهد بهه فعالیه خهوخش
ادامه می داد .با آنکه در غم فرا بهرادر شههید
موالی خود حضرت ابوالفض الع ا
فجر يرکجا که مستقر می شد ع ا

جهواد بهه سهر مهی بهرد ولهی در اراده ا

جهه خهدم بهه نظهام خللهی اخجهاد نمهی کهرد .در ن هرد بها کفّهار يمچهون

حماسه می آفرخد .بهه رزم هده يها عشه مهی ورزخهد او اعتقهاد داشه رزم هده باخهد يمیشهه آمهاده و سهرحا باشهد از اخهن رو گهردان
ورز

مقد

باستانی را برپا می کرد.

آن شهید عزخز باريا زخمی شد اما نمی گباش کسی متوجه شود .به رهور مثها دسه راسهتش زخمهی شهد وقتهی مهی خواسه بها فهردی دسه بديهد چهون ان شهتان
آن قسم درس باز نمی شد او ضربه محکمی به دس خود وارد می کرد تا ان شتانش باز شود آن وق با آن شخص دس می داد.
واقعاً بودن نیروئی يمچون شهید ع ا
فراوان فرمانديی دسته خه

شع انی خهود نعمتهی بهود بها آن کهه باريها بهه اخشهان پیشه هاد فرمانهديی مهی دادنهد ولهی ق هو نمهی کهرد .بهاالخره بها اصهرار

از گرويهان خه

گهردان فجهر کهه تشهکی شهده بهود از نیرويهای زرقهان را پهبخرف  .آن بزرگهوار يهی وقه بهه ع هوان فرمانهده بهه کسهی

دستور نداد .روری برخورد می کرد که يمه به خهوبی انجهام وظیفهه مهی کردنهد .او دالوری ع ها
عظم مقهور رشادت ع ا

در عملیهات والفجهر  1بهه وقهوع پیوسه رودخانهه ارونهد بها آن يمهه

شد.

گردان وارد جزخره می و و در ک هار نههر حها محمهد مسهتقر گردخهد .بعهد از مهدتی توقه بهاالخره لحظهه موعهود فهرا رسهید .ع ها
يوای دخ هری داشه مطهال ی گفه کهه يرگهز فرامهو
شوم بعد از ما ج

نخوايهد شهد .ع ها

مهی گفه  :آرزوی شههادت دارم و خیلهی عشقهه م هدم در عهالم شههادت رهوری متوجهه

چه می شود؟ آخا کسی در فکهر شههدا يسه ؟ آخها مسهوولین مها را فرامهو

آ وارد ديانش شد و گف اخن آ چقدر شیرخن اسه حتهی قمقمهه ا

داشه وضهو مهی گرفه او حها و

نمهی ک هد؟ ع ها

يمهان رهور کهه داشه وضهو مهی گرفه مقهداری

را پهر کهرده گفهتم اخهن آ درخاسه و بسهیار شهور او جهوا داد :بهه روح جهواد قسهم مهزه اخهن

آ برای من بسیار شیرخن اس  .اخن را گف و رف برای خواندن نماز واقعاً ع ا

را چه می شد.

نیرويا سوار بر قاخقها شهدند و عملیهات شهروع شهد در آن لحظهه بهاران شهروع بهه بارخهدن کهرد .نههر حها محمهد پشه سرگباشهته شهد يمهه وارد ارونهد شهدند آ 76
کیلومتر سرع داش آتش دشهمن از بهاران شهدخدتر بهود .متنسهفانه قهاخ ع ها
دخ ری گرف و نیرويا را با سرع سوار بر آن کرد ع ا
ن ود امکان داش اگر خود

وسهط آ بها مشهک مواجهه شهد و از حرکه اخسهتاد آن دالور مهرد سهرخ جلهو قهاخ

اگر اخهن حرکه را دخهر انجهام مهی داد تمهام نیرويها کشهته مهی شهدند امها بهرای خهود ع ها

نیز سوار می شهد يمهه غهر مهی شهدند بهه يمهین خهارر ع ها

فدای دخ ران کرد .تا آنها خود را به دخ ران برسهان د و کمه
داش و با سوار شدن نیرويای ع ا

بها فرخهاد بهه سهکان دار گفه سهرخ حرکه کهن ،ع ها

ک هد .بچهه يها بها فرخهاد مهی گفت هد ع ها

جهائی در قهاخ
جهان خهود را

سهوار شهو ،امها از آنجها کهه قهاخ دومهی از او تعهدادی نیهرو

تعدادشان دوبرابهر مهی شهد يهر لحظهه امکهان غهر شهدن داشه ع ها

بهه خهوبی اخهن را مهی دانسه  ،از روز از تقهدخر ع ها

شهادت در راه خدا و مکانش در رودخانه اروند نوشته شده بود .او باخد مزد زحمات چ دخن ساله خود را ب یرد.
عا

فرخاد می زد شما بروخد من خودم را به شما مهی رسهانم .قهاخ حرکه کهرد و از ع ها

شدند با چشمان اش

بار خود دخدند گلوله خمااره ای م فجر شهد و تهرکش آن از پشه بهه سهر ع ها

شدن قاخ تا شهادت ع ا
دس دادن ع ا

فاصهله گرفه امها دلههای يمهه پهیش ع ها

بر دو

در عر

بهود .مقهداری کهه از او دور

اصهاب کهرد و درون قهاخ افتهاد تمهام اخهن صهح ه يها از خهرا

چ هد دقیقهه بهه وقهوع پیوسه  .امکهان انجهام يهی حرکتهی ن هود ،رزم هده يها باخهد بهه حرکه خهود ادامهه مهی دادنهد .امها غهم از

يمه س ی ی مهی کهرد .ج هازه مطهّهر ع ها

تها سهایده دم درون قهاخ بهود .آن شههید عزخهز در يمهان آ شهیرخن بهه سهعادت ابهدی دسه

خاف .
حا مسوولین و خا مردم آخا شما به فکر امثها شههید ع ها

شهع انی يسهتید آخها قهادر يسهتید در روز رسهتاخیز جهوا گهوی شههدا باشهید ،وای بهر احهوا مها کهه خیلهی

زود واژه يای وجدان ،عدال  ،اخثار در میان ناحقّیها گم شد ،وای بهر احهوا مها چهرا اخ قهدر بهی اعت ها و سه ی شهده اخهم .واقعهاً چقهدر فاصهله افتهاده میهان آن آشه ائیهای
خو و قش

ج هه يا ،کجاسه شه های پرسهتاره ج ههه يها ،کجاخ هد مهردان بهی ادعهای ج ههه يها ،اک هون مها يسهتیم و خه

د پهر زخهم مها يسهتیم و پرسهتويای

مهاجر.
ضم اً در سا  71از رر جهاد دانش ايی شهیراز مسهابقه خهارره نوخسهی برگهزار شهد کهه خهاررات شههید ع ها

شهع انی در بهین  366نفهر شهرک ک هده مقهام دوم را

کس کرد.

وصی نامه:
وصی نامه شهید ع ا

شع انی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من رايی را رفتم که وظیفه ير مسلمانی اسه کهه بهرود راه اولیهاء و پیهام ران و يمهان رايهی کهه حسهین (ع) رفه و راه خهدا ،و آخها راه خهدا رفهتن تهر

و عی هی يهم

دارد.
آری خون بهای شهیدان خود خدا خوايد بود .ما به ج هه خوايیم رف تا اسشم سربل د شود.
ک مل دنیا چشم به انقش ما و ج

اخران کرده در اص ج

با آمرخکا اس وقتی اخران پیروز شود ک مستضعفان جهان جشن خواي د گرف .

حا باخد د امام عصهر خهود را خوشهحا کهرد .بیاخیهد در ج ههه يها و ن بارخهد کهه کسهی بهه اسهشم و مسهلمین خیانه ک هد و يهر کسهی کهه بهه اسهشم و مسهلمین
خیان کرد او را با چ

و دندان تکه تکه ک ید تا کسی دخ هر نتوانهد بهه مسهلمانان جههان زورگهوخی و بهدگوخی و خیانه ک هد مها مهی دانهیم کهه در کشهوريای اسهشمی

چه خیانتی به آنها می شود آنها باخد با يم خکی شوند و ن بارند امهوا و لهوازم آنهها را بهه خغمها ب رنهد اگهر مها يهم سسهتی و کهايلی ک هیم امهوا و دخ هر چیزيهای مها را

يم به خغما خواي د برد و به نامو

ما تجاوز خواي د کرد يمی طهوری کهه بهه تعهدادی از کشهوريای مسهلمان تجهاوز مهی ک هد په

باخهد خکهی شهد و سرنوشه خهود را

خودمان بدس ب یرخم نه ابرقدرتهای دنیا آمرخکا و شوروی و امثا آنها.
پ

اگر می خوايید که امام زمهان شهما و خهدای شهما از دسه شهما راضهی باشهد باخهد مطیه اوامرامهام باشهید و کلمهه بهه کلمهه حرفههای امهام را گهو

داده و عمه

ک ید.
در پاخان از پدر و مهادرم تشهکر مهی که م کهه چ هین فرزنهدی بهرای اسهشم تربیه کهرده و توانسهته ام خهدمتی بهه مسهلمین و ورهن خهودم که م و از پهدر و مهادرم مهی
خوايم که برای من گرخه نک د و خوشحا باش د که فرزندی به راه حسین داده اند از تمامی قوم و خوخشان خود می خوايم که مرا ب خش د و مرا حش ک د.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمدجواد شعبانی نژاد
تاریخ تولد85/1/11 :
تاریخ شهادت36/11/15 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر شههید جهواد شهع انی در سها  8331در شهرسهتان زرقهان متولهد گردخهد دوره تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه مههرداد گبرانهد وسها

تحصهیشت راي مهائی را در

مدرسه راي مائی دکتر شرخعتی ساری نمود شههید بهه خهارر وضهعی مهبي ی موجهود در خهانواده از يمهان اواخه کهودکی  ،بهه مسهائ اسهشم آشه ا گردخهد وبهه مسهاجد
وجلسات مبي ی ايمی زخادی می دارد در حین تحصیشت در اوقهات فراغه  ،بکهار کهردن مهی پرداخه تها اوقهات خهورا بهه بطاله ن برانهده باشهد  ،بها شهروع انقهش
اسهشمی وفعالیه يههای او ودخ ههر دوسههتان بیشههتر وعههشوه بهر شههرک در جلسههات مههبي ی وکههش
ومحاف می پرداخ  ،وپ

يههای قههرآن  ،بهه پخههش ارشعیهه يههای حضههرت امههام در مسههاجد

از پیروزی انقش اسهشمی اخهران بهر ي هری حضهرت امهام خمی هی او يهم چ هان صهح ه خهاری انقهش اسهشمی را تهر نکهرد وبهه ع هوان

يمکار افتخاری در کمیته امهداد امهام خمی هی مشهغو خهدم شهد واز اخهن ررخه انقهش اسهشمی را خهاری وبهه مهردم مستضهع خهدم مهی نمهود په
ج

از اخهن کهه

تحمیلی توسط ابر قدرت يای ج اختکارانه اخران اسشمی تحمیه شهد واز رهر ري هر ک یهر انقهش اسهشمی فرمهانی م هی بهر يجهوم امه بهه ج هه يهای ج ه

صادر گردخد جواد که عش به اسشم در وجهود

رخشهه داشه

اعزام به ج هه يای ح علیهه باره  ،نهام نوخسهی نمهود .په

در اوائه سها  8368فرمهان امهام را ل یه

گفتهه ودر بسهیج سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی  ،جهه

از رهی مراحه آموزشهی ،رايهی کربشخهی ج هو گردخهد ودر عملیهات يهای مختلفهی نیهز شهرک نمهوده

وچ ان به ج هه عشقه م د گردخد که تمام وجود خود را وق خدم در آن جا می نمود .
جواد از اخش وخصوصیات بسیار خو و ارزشم دی برخهوردار بهوده در برخهورد بها سهاخرخن بسهیار مؤدبانهه رفتهار مهی کهرد وبها وجهود سهن کمهی کهه داشه درخهاخی از
علم وبردبهاری را در قله کوچه

خهود جهای داده بهود وي هوز يمسه ران روحیهه عجیه وبهزر او را در ج ههه از خهاد ن هرده انهد ،او سهعی مهی کهرد مسهوولی يهای

بیشتری را ق و ک د وکاريای بزرگتری را انجام ديد .
آری جواد به راستی عاش شده بود  ،عاشقی کهه در مدرسهه عشه در
اخن که در عملیات خی ر مجروح شده وپ

اخثهار آموخه وتها زمهانی کهه مهدر شههادت را ن رفه دسه از آمهوختن نکشهید او بها وجهود

از مدتی مجدداً بهه ج ههه بهاز گشه ويهم چ هان مشهغو خهود سها زی ودفهاع از مملکه اسهشمی در مقابلهه بها کفهار بعثهی

گردخد تا اخن که عملیات افتخار آفرخن بهدر آغهاز شهد  ،وجهواد در اخهن عملیهات از په جههاد گبشه وبهه ادای شههادت رسهید در تهارخ  63/81/11در شهر دجلهه گه
نو شکفته وجود

بدس جشدان بعثی پرپر شد واو پرواز ک ان به معرا رف وپیکر معطر وپاکش را فرشته يای خداوند به آسمان بردند .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
من الموم ین رجا صدقوا ما عايدواهلل علیکم فم هم من قضی نحیه و م عم من خ تظر و ما بدلوا ---
برخی از آن مؤم ان بزر مردانی يست دکه بهر عههد و پیمهانی کهه بها خهدا بسهته انهد کهامش وقها کردنهد په

برخهی بهر آن عههد اخسهتادگی کردنهد تها بهراه خهدا شههید

شدند.
با سشم بر ري ر ک یر انقش اسشمی اخران و با درود بر شههیران راه حه و حقیقه از کهربشی حسهین تها کهربشی اخهران و سهشم بهر آنهانی کهه ردراه خهدا جههاد کردنهد
و با خون خود درخ اسشم را آبیهاری کردنهد .آری اخهن ب هده حقیهر ب ها بهه وظیفهه خهوخش میدانسهتم کهه در ج ههه يهای ج ه
ساعتی که عملیات نزدخ

حه علیهه باره شهرک که م .بلهه در

شهده آمهاده میشهوخم تها بعهد از مهدت يها انتظهار بهه پهیش روخهم و خهاری خداونهد متعها کفهر را نهابود سهازخم .از خداونهد عاجزانهه درخواسه

دارخم تا مارا دراخن را ه ثاب قدم بدارد .ان شاءاهلل
و ق ولی من در صورتی اس که از امتحان دنیا خو بیهرون بیهاخم و از خداونهد میخهوايم کهه در اخهن عملیهات کهه رزم هدگان را پیهروز گردانهد و اگهر لیاقه داشهتم ،خهدا
شهادت را نصی م ب رداند.
و اگرچ انچه شهید شدم ناراح ن اشهید چهرا کهه قهرآن میفرماخهد :اگهردر راه خهدا کشهته شهوخد،غم میخورخهد کهه بهه رحمه اخهزدی پیوسهتید و بهه سهوی خهدا محشهو
خوايید شد و به فکر خود باشد که ازمر نمهی تهوان گرخخه ((.رب ها فهاغفر ل ها ذنوب ها و کفهر ع ها سهیوات ا وتوف ها مه االبهرار)) پروردگهارا از گ ايهان مها در گهبز وزشهتی
کردار ما باوشان و ي هام جهان سهاردن مهارا بها نیاکهان محشهور ب هردان .پروردگهارا مها را از آنچهه کهه بهه وسهیله فرسهتادگان خهود وعهده دادی نصهی فرمها و محهروم
م ردان که وعده تو يرگز تخل نخوايد کرد و سهشم گهرم خهود را بهه پهدر و مهادر عزخهزم و بهرادران و خهوايرم از راه دور بهه آنهها سهشم میکه م و امیهد وارم کهه بهرای
من ناراح ن اش د مه من دارم وظیفه خود را در ج هه يا ج

حه علیهه باره انجهام میهديم .بلهه اخهن وظیفهه مهن ت هها نیسه کهه بهه ج ههه برم،بلکهه وظیفهه تمهام

مل دلیروشجاع اخران اس که باصدامیان بج د و به قو ري ر ک یر انقش که گف " :امرخکا يی غلطی نمیتواند بک د" صدام يم نوکر کوچ

آنهاس .

از پدر و مادرم میخوايم که من مهاه رمضهان سها ق ه روزه را ن هرفتم ،بهرای مهن روزه ب یرخهد و امیهد وارم کهه بهرای مهن گرخهه نک یهد و مثه مهادر دخ هر شههدا کهه
میدانید که چقدر ص ر حوصله دارند .و سشم بهه بهرادرانم کهه امیهد وارم راه مهن را ادامهه دي هد کهه يمهین راه اهلل اسه .در سه ر مدرسهه خهود در
در سا يای آخ ده کشور خوخش کم

ک ید تا دخ ر تا دخ ر کشهور خهارجی نتوانهد کهه خهاد ج ه

بخوانیهد تها بتوانیهد

بها اخهران و دوله يهای اسهشمی ک هد .بلهه اخهن ج ه

خها درسهی بهر

تمام کشور يای تجاوزگر اس و پیام کوتايی به خواير عزخزم دارم کهه ای خهواير عزخهزم تهو يهم زخ ه وار حجها خهود را رعاخه کهن کهه اخهن يهم مشهتی اسه بهر
ديان خاوه گوخان شر و غر .
در اخر از مل میخوايم برای ري ر اخران امام خمی ی دعا ک د که خدا اخن راي ر مارا تا انقش مهدی(عج) برای مل اخران ن هدارد.
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
والسشم
من اهلل توفی
جواد شع انی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید عبدالواحد شفیعی
تاریخ تولد83/11/13 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
وصی نامه شهید ع دالواحد شفیعی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود به ري ر ک یر انقش اسشمی اخهران و بها سهشم بهه تمهامی رزم هدگان اسهشم در ج ههه يهای حه علیهه باره اخ جانه ع دالواحهد شهفیعی وصهی نامهه خهود را
چ ین آغاز می ک م:
ير کربشخی حسی ی دارد و حسین امهروز مها امهام خمی هی اسه  .يمهانطور کهه امهام سهاز
نشوند و من گفته امام را ل ی

گفتهه و سه ی ی اخهن مطله را بهردو

خهود احسها

ناپهبخرمان فرمهود بهه ج ههه بروخهد تها جوانهان کهه در ج ههه يسهت د خسهته

کهردم و بهرای ن هرد علیهه صهدام و صهدامیان بهه ج ههه رفهتم و بسهیار خوشهحا

يستم برای اخ که زنهدگی واقعهی در يمهین س رياسه از يمهین نمازيهاخی اسه کهه در سه ريا برپها مهی شهود خداونهد لطه کهرد و نهور رحمهتش را بهر مهن حقیهر
تابانده راستی چه زخ اس عش بهین انسهان بها خهدا .ای بهرادران بها اخمهان و مسهلمانم کهه آمهادگی حضهور در ج ههه دارخهد از شهما مهی خهوايم کهه بهه پیهروزی از رزم
آوران ج هه يا را پرک ید و با حضور فعا خود در ج ههه خهرمن وجودکثیه و ناپها آمرخکها و صهدامیان را آتهش زنیهد و ای کسهانی کهه پشه ج ههه يها را تقوخه مهی
ک ید امام را فرامو

نک یهد بهه ري موديهای او گهو

ک یهد قله اخهن بزرگهوار را نرنجانیهد کهه خداونهد متعها شهما را نمهی بخشهد در پاخهان از پهدر و مهادر و بهرادرن و

خوايرانم حش بودی می رل م به امید پیروزی رزم دگان اسشم

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید سعید شیعه
تاریخ تولد86/3/11 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
وصی نامه شهید سعید شیعه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت آغاز زندگی جادوان اس « .امام خمی ی»
اک ون کاروان خونین اباع داهلل (ع) با ريروانهی سهی ه چها و صهدپاره پیکهر ،بها شههدای غهر در خهونی کهه از کهود شهش مايهه تها پیهر يفتهاد سهاله ا

نهدای حه

رل ی و م هارزه علیهه خزخهدخان را سهر داده انهد بهه ري هری سهاالر شههیدان حسهین بهن علهی (ع) از دشهتها و گهبرگايهای خهونین و معطّهر اخهن دخهار ع هور مهی ک هد و
عاشقان پاک از اخن دخار که ي من ناصهر خ صهرنی حسهین را از نهدای روف هده پیهر جمهاران بهه گهو
خونین حسین (ع) ل ی

د شه یده انهد ،بهی تابانهه بهه ج ههه يها مهی شهتاب د و بهه نهدای

گفته و عاشقانه سر در پی اخن کاروان عش و اخثار می نه د و به خی شهیدان راه خدا می پیوندند.

نام آوران ،تا نعره يای خون کشیدند
خورشید را از قل ش بیرون کشیدند
با ما بجز اسرار بیداری ن فت د
بیدارمان کردند و خود در خا خفت د

و اخن بار نیز سخ مان از خکهی از اخهن کاروانیهان و ريهروان سهرخ روی راه حسهین (ع) اسه  ،از عاشهقی د سهوخته کهه از يجهر معشهو پروانهه وار مهی سهوخ و قله
پاکش راق دوری خار را نداش و سرانجام نیز از شهد شیرخن شهادت نوشید و به جوار دوس رسید.
برادر شهید ،سعید شیعه بهه سها  8333در شههر زرقهان در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود و په

از اتمهام دوران رفولیه  .در سهن يفه سهال ی

جه تحصی در دبستان ابتداخی در زرقان ث ه نهام نمهود .او از يمهان اواخه و بها وجهود سهن کهم شهو و عشقهه زخهادی بهه در
عجی هی از خههود نشهان مهی داد بطهوری کههه اررافیهان را متعجه مهی نمههود .بهاری ،بههرادر شههیدمان دوران ابتههداخی و سها

خوانهدن داشه و اسهتعداد و يهو

دوران راي مههاخی تحصهیشت خههود را ادامههه

داده و در زمههان تحصهی در دبیرسههتان بههود کههه شههروع بههه مطالعههه کته مههبي ی و اسههشمی نمههود .و در اکثههر جلسههات مههبي ی بهها جههدخ شههرک مهی نمههود و په

از

پیروزی انقش شکويم د اسشمی به ري ری امام خمی هی ،اخشهان در جهه بهاال بهردن سهط معلومهات خهود اقهدام بهه مطالعهه آثهار و نوشهته يهای امهام خمی هی ،شههید
مطهری و دخ ر بزرگان و علمای اسهشم نمهوده و عجیه عشه و شهوری نسه

بهه مطالعهه کتها داشه بطهوری کهه از کهوچکترخن فرصهتی کهه بدسه مهی آورد در

اخن راه استفاده می نمود.
با شروع ج
نمود و پ
ث

تحمیلی صدام مزدور علیهه کشهور اسهشمیمان اخهران ،سهعید نیهز يم هام بها امه حهز ا ...بهرادران رزم هده خهود را بها کمکههای پشه ج ههه خهاری مهی
از اخ که کش

نام نمود .و پ

سوم نظری را با موفقی به پاخان رسهاند .بها شهور و عشقهه عجی هی کهه بهه ج ههه داشه جهه اعهزام بهی درنه

در سهااه پاسهداران زرقهان

از اخ که دوران آموزشی را در کازرون ری نمود جه ن رد بها کفهار بعثهی بهه ج ههه غهر اعهزام گردخهد کهه اخهن اخّهام مقهارن بها عملیهات شهکويم د

مسلم ابن عقی (ع) بود که برادر شههیدمان در ج ههه سهومار مشهغو ن هرد بها بعثیهون کهافر گردخهد ،په
ارشع دادند که جه ادامه تحصهی بهه زرقهان برگهردد و خه

از مهدتی چهون سها تحصهیلی جدخهد آغهاز گردخهده بهود بهه او

مهاه از آغهاز سها تحصهیلی گبشهته بهود کهه او بهه زرقهان بازگشه و تحصهیشت خهود را ادامهه داد و در

ضمن تحصی از مطالعه کت مبي ی نیز غافه ن هود ،خشصهه در آخهر سها تحصهیلی اخشهان بها حهداکثر نمهره ،ق هو شهد و در کهش
باال بودن نمرات) ش اخته شد .اما با اخن وجهود بهرادر شههیدمان بشدرنه

يهم بع هوان نفهر او ( از نظهر

و بهدون اخ کهه م تظهر اعهشم نتهاخج درسهی گهردد بهه ج ههه بازگشه گهوخی کهه ذره ذره وجهود

پا او با خها گهرم و معطهر ج ههه خهو گرفتهه و دوری از آن در تهوان او ن هود .بهاری بهرادر شههید ،سهعید شهیعه ،در عملیهات پیروزم هد والفجهر 1يم هام بها رزم هدگان
غیهور اسههشم شههرک جسههته و در اخهن عملیهات از ناحیهه ان شههتان دسه مجههروح گردخهد ،کههه اخشههان را جهه مههداوا بههه بیمارسههتان مسههلمین شهیراز م تقه و بسههتری
نمودند و تا چ د روز خانواده وی از اخن جرخهان بهی ارهشع بودنهد تها اخ کهه بصهورت غیرمسهتقیم از اخهن اتفها خ هردار شهده و در بیمارسهتان بهه مشقهات او مهی رونهد .او
بشدت ناراح شده بود و می گف  :من قصد دارم مجدداً به ج هه برگردم .اما دکتر معالج به او اجازه نداد و چ د يفته او تح معالجه پزش

بود.

خکی از خصوصیات بارز شهید عش و عشقه عجی اخشان به کار کردن در راه خداوند و اسشم ،و پس شمردن دنیا و يوسهای آن بود.
آری او روحی پا و ملکوتی داش و يمهواره میه داشه فقهط بخهارر خهدا کهار ک هد و دخ هران را يهم بهه اخهن عمه سهفار

مهی نمهود .چ انکهه در خکهی از نوشهته

يای خود عدم دل ست ی بدنیا را چ ین توصی می ک هد ( اگهر کسهی خهداخی شهد ،از يرچهه بدسه آورد خوشهحا نمهی شهود و اگهر يرچهه دارد از دسه بديهد بهاز يهم
ناراح نمی شود زخرا فکر می ک د که ما خود

نیس  ،يمان د کارم د بانکی که يرچه پو به او بدي د وخا از او ب یرند برای او فرقی نمی ک د).

آری ،اخشان که رمز و راز عش به خدا و خداخی بودن را بخهوبی فراگرفتهه بهود ،دنیها و امیها کثیه آن را ک هار زده بهود و روح پهاکش مهی رفه تها از اخهن جسهم مهادی
و فانی خار گردخده و خداخی شود .از اخش

او يمهین به  ،زمهانی کهه دوسهتان و آشه اخان راجه بهه مجهروح بهودن ان شهتان او سهؤا مهی کردنهد او بهه يهی ع هوان

نمی گف که در ج هه مجروح شده اس .
افتخار بر تو ای عزخهزی کهه جهان پها خهود را در ر ه اخهش

نههادی و در راه بهه ثمرنشهانیدن جمههوری اسهشمی خهون گهرم و مطهّهر خهود را بهر دشهتهای تفتیهده

اخن دخار روان ساختی.
ي وز مدتی از مجروحیتشان ن بشته بهود و بها وجهود اخ کهه ي هوز زخهم ان شهتهاخش التیهام نیافتهه بهود ،مجهدداً بهه ج ههه شهتاف و اخهن بهار در کهربشی ج هو مشهغو
م ارزه با صدامیان از خدا بی خ ر شهد ،گهوخی کهه او تشه ه له چهاکی اسه کهه آ گهوارا و خ ه

را در میهان آتهش و دود ج ههه خافتهه اسه و بهرای رسهیدن بهه آن و

سیرا شدن آرام و قرار ندارد ،او در ج هه نیز در حین ن هرد بها مهزدوران صهدام از مطالعهه غافه ن هود خشصهه په

از چ هدی نتیجهه ق هولی او را بها حهداکثر نمهره اعهشم

کردند و به او پیغام دادند کهه تهو بها بهتهرخن نمهره ق هو شهده ای بیها و در آزمهون ورودی دانشه اه شهرکن کهن ،امها آن بهرادر عزخزمهان آن پاک اختهه چ هین جهوا مهی
ديد ( :دانشه اه مهن ج ههه اسه و تها دشهمن در خانهه ماسه  ،دانشه اه خع هی چهه؟) درود بهر تهو ای سهرباز جان هاز امهام زمهان (عهج) ای جهان نثهاری کهه در دانشه اه
م تخ خود واالترخن امتحان عش و اخثار را دادی و اخ

با نفسی مطمون در جوار ح بسر می بری .

اخشان يمچ هان در ج ههه حه علیهه باره مشهغو ن هرد بها کهوردالن بعثهی بهود کهه عملیهات افتخهار آفهرخن خی هر بها رمهز مقهد

خها رسهو ا ) ( ...آغهاز گردخهد و

سرانجام در اخن عملیات پیروزم دانه ،به آرزوی دخرخ ه خود که يمانا شهادت در راه خدا بود رسید و در تارخ  61/81/88به شر شهادت نائ آمد.
دو

وق سحر از غصه نجاتم دادند

وندران ظلم ش آ حیاتم دادند
چه م ار سحری بود و چه فرخ ده ش ی
آن ش قدر که اخن تازه براتم دادند
از برادر شهید سعید شیعه ،نوشته يای ارزشم دی بجای مانده که در اخ جا به نق تعدادی از آنها می پردازخم:
در مورد کار برای خدا چ ین می نوخسد ( :کار برای خدا يمیش ی اس  .پ

اگر از خدا يستید کاری بجز برای خدا انجام نديید).

و در جاخی دخ ر راج به شهدای عزخز چ ین مهی نوخسهد( :اخهن شههیدان بودنهد کهه خهدا را شه اخت د و عظمه انقهش و مسهوولی خهود را در کردنهد و پیهام شههیدان
ارشع از امام اس  .پ

اراع از امام ک ید که در برابر شهیدان مسوو ن اشید).

و سرانجام در آخرخن نوبتی که به مرخصی می آخد .در دفترچه ای با خطی زخ ا خطا به خانواده چ ین می نوخسد:
( اگر من شهید شدم افتخار بک ید .اما مغرور ن اشید).
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد حسین شیعه
تاریخ تولد87/11/8 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
شهید محمد حسین شیعه
ي رم دی شههید محمدحسهین شهیعه در نمهاخش و سهرود در سها  61نماخشهی در رابطهه بها فاجعهه يفهتم تیهر بها بچهه يهای مسهجد نهو در زخ یهه اجهرا کهردخم بهه نهام
«توروه» که شدخداً مورد استق ا مردم قرار گرف  .اخهن نمهاخش يهر شه بها اسهتق ا بیشهتری مواجهه مهیشهد تها جهاخی کهه مج هور مهیشهدخم درِ زخ یهه را ب هدخم تها
بخارر يجوم بیش از حد مردم ،دچار مشک اجرا نشوخم.
دو تن از بازخ ران اخن نماخش دو شهید بزرگوار ،شهیدان محمد حسین شیعه و شهید محمد رضا آ ره بودند.
محمد حسین کوچکترخن بازخ ر اخن نماخش بهود و در اخهن نمهاخش نقهش خه
خ

پسهر فقیهر واکسهی را بهازی مهیکهرد .او بهرای اجهرای اخهن نقهش ،سهاع يها ک هار دسه

پسر افغانی واکسی در خیابان مینشس تا بتوانهد تمهام حرکهات و کاريهای او را در نمهاخش اجهرا ک هد و بهه يمهین خهارر خه

و بازیا

بهازی زخ ها و ي رم دانهه ارائهه مهیداد

به د مردم مینشس  .در اص خکی از عل استق ا مردم از اخن نماخش بخارر بازی محمد حسین بود.

در قسمتی از اخن نماخش قرار بود محمد حسین گرخه ک د .او واقعاً در اخن قسم چ هان گرخهه مهیکهرد و اشه

مهیرخخه کهه يمهه را بهه گرخهه مهیانهداخ  .عهشوه بهر

اخفای نقش در اخن نماخش و چ دخن نماخش دخ هر ،محمهد حسهین عضهو گهروه سهرود مسهجد نهو و پاخ هاه مقاومه والفجهر نیهز بهود و عمهدتاً ته
مهارت و تسهلط خاصهی انجهام مهی داد .بهرای آمهوز
استعداد عجی ی که داش بدون خ

6

بهه او ،چهه در نمهاخش و چهه در سهرود فقهط کهافی بهود بهه او خک هار گفتهه شهود ،بقیهه را خهود

بها خشقیه و

ذره اشت اه انجام مهی داد .ال تهه در ک هار يمهه ی اخهن خشقیتهها ،او شهیط تهای خاصهی يهم داشه کهه اغله بهرای اخجهاد رهراوت

و نشا اجرا میکرد و يمه را به خ ده و تعج وا میداش

وصی نامه:

خهوانی سهروديا را بها

:خاررات
6
6661.jpg, 661.jpg, 686.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محسن صادقی
تاریخ تولد81/4/1 :
تاریخ شهادت31/8/13 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:

بسم ر الشهداء والصدخقین
خط سرخ شهادت خط آ محمد وعلی اس " .امام خمی ی"
زندگی نامه برادر شهید محسن صادقی
عضو سااه پاسداران انقش اسشمی
چه سعادتم د بودند اخن شهیدان که دخن خود را به اسشم و مل شرخ اخران ادا نمودند و به جاخ اه مجايدخن و شهدای اسشم شتافت د.
"امام خمی ی"
شهههیدان زنههدگان تارخخ ههد ودر

انسههانی وآزادی وشههر را در مسههیر ح ه تعههالی بههه انسههان مههی آموزنههد کههه آدمههی بهها رنههج و مح ه اس ه .در ورای

حقیق به ح تعالی می رسد واخ سان اس که آدمی را از مرد گی قدم برداشتن به زنده قدم گباشتن فرا می خوان د.
*برادر شهید محسن صادقی به سا 8331شمسی در زرقان در خانواده ای مبي ی و مستضع دخده به جهان گشود.
پ

از پش سر گباشتن دوران رفولیه وارد مدرسهه شهد.دوره ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانیدو دوره راي مهاخی را تها کهش

مدت نص روز در
پ

می خواند و نص دخ ر را به کار مشغو بود.

از آن ب ا به دالئلی از ادامه در

م صر شد و به کاريای توانفرساخی که از اولین سالهای زندگی به آنها رو آورده بود پرداخ .

سهوم راي مهاخی ادامهه داد در اخهن

شهید دارای اخشقی خو و رفتاری پس دخده بهود و بها يمهه مهربهان بهود و ايمیه زخهادی بهه احکهام شهرعیه ا
خواند و به مستم دان و فقراء کم

بخصهو

نمهاز میهداد و يمیشهه او وقه نمهاز مهی

می کرد.

در جرخان اوج یری انقش شکويم د اسشمی وی در تظايرات و رايایمائیها شرک می نمود .
پ

از پیروزی انقش اسهشمی و بها تشهکی نهاديهای انقهش اسهشمی در ارت ها بها بسهیج در گهروه مقاومه محه فعاالنهه شهرک داشه و جهه حفهظ ارزشههای

انقش بسیار کوشا واز يی چیز حتی از جان خود درخغ نمی کرد.
تحمیلی از سوی بعثی يهای کهافر،روح بل هد وی را تها تحمه مانهدن در پشه ج ههه ن هود.لهبا په

با شروع ج

از ث ه نهام در بسهیج مستضهعفین و گبرانهدن دوره

آموزشی در پادگان آموزشی بسیج سااه،به ج هه يهای حه علیهه باره عزخمه نمهود.ق ه از اعهزام ،رهی مرخصهی کوتهايی بهه خانهه آمهد و په

از خهداحافظی ازتمهام

دوستان ،آش اخان و خاران و دلداری به مادر،عازم ج هه سوسه رد شهد .مهدت سهه مهاه مردانهه در مقابه بعثیهون کهافر اخسهتادگی کهرد و رشهادتهای زخهادی از خهود نشهان
داد و پ

از پاخان مامورختیش به زرقان زادگاه خود بازگش .

باتشکی شدن گرويهای مقاوم مساجد در گهروه مقاومه شههید بهشهتی بهه يمهراه خکهی دخ هر ازبهرادران ب هام محمهد يهادی (کهه اخشهان نیهز بعهدا" بهه درجهه رفیه
شهادت نائ آمدند )فعالیتهای خود را در پش ج هه آغاز نمهود وپه

از مهدتی دگهر بهار شهو رفهتن بهه ج ههه در قله ش شهدت گرفه و بهرای دومهین بهار عهازم ج ههه

گردخد.

اخن بار به ج هه ج و (کوش )رفه و په

از مهدت 1مهاه ونهیم فعالیه حملهه رمضهان آغهاز گردخهد و بهرادر شههید محسهن صهادقی در شه شههادت مهوالی متقیهان

امیر موم ان علی (ع) در تارخ 86

تیرماه 68به فوز عظمای شهادت نائ گشته و پیکر مطهر اخشان ری مراسم خاصی تشیی و در زادگايش شهرستان زرقان به خا سارده گردخد.
" به امید ادامه رايش و به امید شفاعتش"
((روحش شاد و خاد

گرامی باد))

" والسشم"

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وصی نامه شهید محسن صادقی:

برادران و خوايران عزخز،ما امروز در موقعی حساسی بسهر مهی بهرخم.آمرخکهای ج اختکهار بهرای سهرن ونی انقهش اسهشمی مها دسه بهه يهر توروهه ای مهی زنهد باخهد
يوشیار باشیم و تمام اخن توروه يا را خ ثی ک یم.من شما را به ص ر و نماز و تقوی دعوت میک م ،که خدا صابران را دوس دارد.

ممکن اسه مهن در اخهن راه کشهته شهوم ،از شهما خهوايش مهی که م کهه درن هودن مهن خهود را ناراحه نک یهد ،چهون يمهه مها رفت هی يسهتیم و "انها هلل و انها الیهه
راجعون"

والسشم

خاررات:
6
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید حمید قائدشرف
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
وصی نامه شهید حمید قائدشر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اک ههون کههه شههرخع حسهی ی در اخهران بههار دخ ههر زنههده شههده و دالوران مهها اخ ونههه در مقابه چ ههدخن ابرقههدرت اسههرائی  -آمرخکهها -شههوروی -فرانسههه و ان لهی
استوار پابرجا يست د نشستن ما در خانه کهاری به

چ ههان

ع هث و بیههوده و گ هايی نابخشهودنی اسه مهن شخصهاً امهروز توانسهته ام آرزوی دخرخ هه خهود را بهه مرحلهه تحقه

رسانم و امید آن دارم که بتوانم ذرّه ای خدم به اسهشم نمهاخم و پاسهخ وی نهدای يه مهن ناصهر حسهی ی باشهم و نهدای ل یه
تا شاخد با ايدای اخن جهان و جسهم ناقابه بهه اسهشم و مسهلمین و علهی الخصهو

خها خمی هی را ب هو

جهانیهان رسهانم

امهام امه بتهوانم بهه انهدازه ذرّه ای مفیهد باشهم و ت هها وصهیتم بهه خهانواده ام اخهن

اس که در ن ودن من يی ناراح ن اش د و بدان هد کهه جوانهها امهانتی در دسه آنهها يسهت د و چهه بهتهر کهه اخهن امانه را يرچهه زودتهر بهه دسه صهاح اصهلی آن
برگردان د و يمچ ین از تمامی دبیران و محصلین -دبیرستان شهید چمهران مهی خهوايم کهه اخهن حقیهر را مهورد بخشهش قهرار دي هد و از يهر بهدی کهه از اخ جانه دخهده
انهد چشههم پوشهیده و حشلههم نماخ ههد در آخهر از بههرادران سههااه مهی خههوايم يربههدی از اخهن حقیهر دخهده انههد گبشه نماخ هد چههرا کههه امیرالمهؤم ین (ع) فرمههوده اسه  :در
گبش لبتی اس که در انتقام نیس

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید اصغر کالن
تاریخ تولد83/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
زندگی امه
در سا  8336يفتمین فرزند خانواده ای مستضهع بهه دنیها آمهد کهه او را علهی اصهغر نامیدنهد .علهی اصهغر در خهانواده اگهر چهه محقهر امها سرشهار از صهفا و صهداق و
پاکی و تقوا بزر شد و ي هامی کهه  6سهاله شهد بهرای شهروع تحصهی بهه دبسهتان مههرداد قهدم نههاد .شهجاع علهی اصهغر بهه حهدی بهود کهه ي هامی کهه دوران
دبستان را به پاخان رسانید و خانواده ا

تصمیم گرفت د نهام او را رای مدرسهه راي مهاخی ث ه ک هد گفه کهه مهن مدرسهه نمیهروم و میخهوايم بهه ج ههه بهروم .الزم بهه

ذکر اس که در دوران پیهروزی انقهش اسهشمی شههید کهشن بها آنکهه سه ی چ هدانی نداشه دوشهادو
نماز

را در يرحا به جها مهی آورد و بهه خهوايرانش بهرای حفهظ حجها توصهیه مهی کهرد .بهه ورز

دروغ نمی گف  ،بسیار خو

رفتار بود و به کوچ

او که در ب یاد امور مهاجرخن ج
کمی در ب یاد به خانواده يای ج

حماسه يا آفرخد و باريا تان

عشقهه زخهادی داشه و بهه کوي هوردی مهی پرداخه  .يیچ هاه

و بهزر احتهرام زخهادی مهی گباشه  .علهی اصهغر بهدون يهی چشهم داشهتی صهادقانه در راه خهدا خهدم مهی کهرد.

تحمیلی فعالی داش شخصها اقهدام بهه تهیهه ماخحتها خهانواده يهای ج ه

زده مهی نمهود و بها برپهاخی مراسهم مهبي ی مثه دعهای

زده روحیهه میهداد .او در گهروه مقاومه شههید قاسهمی فعالیه يهای زخهادی انجهام مهی داد .په

قط نمود و رايی ج هه شد .او که آرزوی شهادت داشه بهه يمرزمهانش گفتهه بهود کهه ای کها
خاش بود و ي ام صر غبا خ

مهردم در تظهايرات شهرک مهی کهرد .بسهیار مهربهان بهود و

از مهدتی فعالیه خهود را در ب یهاد

مهن يهم شههید مهی شهدم کهه ب یه م شههدا چهه مهی ک هد .او خیلهی

پارچ آ دس می گرف و بهه رزم هدگان آ مهی داد و دخرتهر از يمهه غهبا مهی خهورد .شههید علهی اصهغر کهشن بها آرپهی جهی خهود

يای دشمن را شکار کهرد .صه عملیهات کهربشی  1ي هامی کهه دشهمن پاته

خهود را شهروع کهرد اخهن شههید واال مقهام خشهمش را بها

آرپی جی بر سر دشمن فرود آورد و با توک بهر خهدا جلهو رفه و صهدای يلهلهه دشهمن را خفهه نمهود و در يمهین ي هام بهود کهه تیهر مسهتقیم تیربهار دشهمن بهه قله
خداخیش اصاب کرد و به سور خدا پرواز کرد.
روحش شاد و خاد

وصی نامه:

گرامی باد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نزدخ
ارز

به  8366اس که از انقش پیهام ر اسهشم مهی گهبرد ،انقشبهی کهه يهدفش نجهات انسهانی و جامعهه انسهانی از ارز

يهای ناي جهار و ضهد انسهانی و حاکمیه

يای مع هوی و اسهشمی و اسهتقرار جامعهه ای کهه در آن تمهام انسهان يها بتوان هد از تمهام وسهاخ و نعمه يهای الههی و ر یعهی بهه رهور عادالنهه جهه رشهد و

کما خود استفاده نماخ د و با تمام مظاير شهر و نفها و آنچهه کهه مهان رشهد انسهانی اسه م هارزه نماخ هد .کسهانیکه اخهن سیسهتم عهالی و ارز

اسهشم را پبخرفت هد

جه تحق بخشیدن به آرمان يای آن با خهدای خهود عههد و پیمهان بسهت د کهه تها پهای جهان اسهتقام ک هد و فلسهفه بهودن را و زنهدگی را و بهتهر زخسهتن را و بهتهر
مردن را در يمین عهد و پیمان خود می دان هد و امهروز کهه قیهام پیهام ر اسهشم و حسهین توسهط روح خهدا خمی هی به شهکن تجدخهد گشهته اسه  ،قیهامی کهه تهارخ را
کامش متوقه سهاخ و جهه آن کهه بهه سهوی قابیلیهان و خزخهدخان و بهه نفه مسهتک رخن بهود عهو

نمهود و چههره کوبیهده صهدام و صهدامیان و کفهر و نفها در دو

بلو غر و شر را درخد و آنچهه در بهارن ج اختکهار آنهها بهود بهرمش سهاخ و چهون اخهن حرکه میهرود تها بسها ظلهم و سهتم و اسهتک ار در گیتهی دريهم پیچیهده و
جهانی را از چ ا دخو سیرتان انسهان نمها نجهات ديهد مسهلمانان مهورد يجهوم سهیاخ
شرعی که دارم و می ی م که ج

و نظهامی و ت لیغهاتی مسهتک رخن قهرار مهی گیهرد و اخ جانه بهر حسه وظیفهه

بین دو ج هاح حه و باره درگیهر اسه بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین(ع) و فرزنهد

امهام خمی هی ل یه

گفتهه .گرچهه

کوچکتر از آنم که بخوايم ادعای پیروی از مکت حسهین(ع) که م ولهی اخهن انتخها عهالی را میاهبخرم تها شهاخد رسهت ار گهردم (و بهه نظهر مهن سهاک بهودن در زمهانی
که ج اختکاران دستشان تا مرفه بهه خهون محهرومین و مستضهعفین آلهوده اسه مع هاخی نهدارد) جهز تاخیهد آنهها امهروز صههیونیزم جههانی از پیکهر آمرخکهای ج اختکهار و
يمچ ین شوروی بیرون آمده تا رخشه اسشم را قط نماخد و نهاختها درگیهری بهین اسهشم و صههیونیزم مهی باشهد تها کسهانیکه ادعهای اسهشمی دارنهد اخهن مسهوله عمیه
را در نماخ دو خود تصمیم ب یرند کهه "ان اهلل مها بغیهر مها بقهوم حتهی بغیهر و مها بانفسههم"  .در آخهر از بهرادران و خهوايران مسهلمان تقاضهاخی دارم کهه اگهر بخواي هد
در دنیا و آخهرت رسهت ار شهوند فقهط از اسهشم کمه

بخواي هد اسهشمی کهه امهروز در وجهود و خهط امهام خمی هی متجلهی مهی باشهد و در غیهر اخ صهورت انحهرا و

سقو و رسواخی مهی باشهد .در ضهمن اخ جانه از تمهام بهرادران و خهوايران مسهلمان عاجزانهه اسهتدعا دارم ج انجهه از مهن نهاراحتی دخهده انهد ب خشه د .پهدرم و مهادرم،
برادران و خوايرانم دوستان ضمن خداحافظی از شما میخوايم که اسشم را فرامو

نک ید و امام را ت ها ن بارخد .والسشم

اصغر کشن
66/1/17

وصی نامه:
وصی نامه برادر شهید علی اصغر کشن
خداخا خ

الهی ال تک ی نقسا ترف عی ا ابدا

آن را به خودمان وا م بار

با سشم و درود به پیغم ران و ثاراهلل و امام خمی ی و امه حهز اهلل و بها سهشم درود بهه عهالم بشهرخ حضهرت مههدی (عهج) و بها سهشم درود بهر ناخه بهر حقهش به
شکن قرن بیستم ري ر ک یهر انقهش امهام خمی هی و بها سهشم درود بهه فقیهه عالیاقهدر حضهرت اخه اهلل م تظهری و بها سهشم و درود بهه خهانواده يهای معظهم شههداء و
وصی نامه خود را شروع میک م.
پدر و مادر عزخهزم رايهی کهه مهن انتخها کهرده ام بها آگهايی اسه  .رايهی اسه کهه سهرور شههیدان حسهین(ع) در آن راه بهه شههادت رسهید .در اخهن را ه باخهد بهرای
استحکام بخشیدن بهه نظهام جمههوری اسهشمی از جهان و د ماخهه گباشه و اگهر در اخهن راه بهه شههادت رسهیدم آرزوخهم اسه آرزوخهی کهه مهدت يها و سالهاسه در
انتظار

ثانیه شماری میک م و اما تو ای مهادر عزخهزم کهه شه ها بهرای مهن بهی خهوابی کشهیدی و چقهدر بهرای مهن زحمه کشهیدی از تهو خهوايش میکه م کهه گرخهه

نکن برای من که ير قطره اش

تو تیری اس بر ج هرم سهرت را بل هد کهن و بها صهدای بل هد ب هو مها پیهر.ز يسهتیم و مها بهه مهادرانی يمچهون شهمايا وعهده خهوايیم

داد که شهمائید در بهشه موعهود چهون يدخهه کهرده اخهد فرزنهداتان را در راه خهدا ،په

گرخهه نکهن زخهرا امهام بزرگوارمهان در سهو فرزنهد

اشه

نرخخه و فرزنهد

حقیرت را ب خش چونکه نتوانستم زحمات شما را ج هران که م و شهما ای پهدر مهربهان و خهوبم کهه سهالها بهرای مهن زحمه کشهیدی اگهر فرنهدت شههید شهد بهدان کهه
باخد ص ر و بردباری در مقابه مصهی تها و مشهکشت پیشهه ک هی و شهما خهوايرانم حجابتهان را حفهظ ک یهد کهه حجها شهما رن هین تهر از خهون مهن اسه و اسهشم را
فرامو

نک ید و زخ

وار زندگی نمائیهد .بهه بهرادرم سهفار

میکه م کهه اگهر از دسه مهن دخهده اخهد ب خشهید .در آخهر از امه حهز اهلل و شههید پهرور میخهوايم کهه

مسههاجد را پههر ک یهد و صههفو نمههاز جمعههه را محکمتههر نمائیهد .وحههدت و يم سه ی خودتههان را محکههم تههر ک یهد و دسه از ري ههری و امههام امه اخهن پیهر به شههکن
برندارخد .م ادا روحانی متعهد را فرامو

ک یهد .م هادا امیهد امهام و امه آخه اهلل م تظهری را فرامهو

رسهیده اسه  .دخ هر عرضهی نهدارم در پاخهان از يمهه فامیه يها و ايههالی شهههر التمها
آمرز

ک یهد کهه اگهر بهه اخهن مرحلهه رسهیدخد مرگتهان در حیاتتهان فهرا

دارم کههه چ انچهه از مههن نهاراحتی دخهده اخهد ب خشهید و بهراخم رله مغفههرت و

نماخ د.در ضمن از دوستان و رفقا ضمن خداحافظی میخوايم که ج هه يا را خالی ن بارخد و السشم را فرامو

نک ید و امام را ت ها ن بارخد.

و السشم
شهید علی اصغر کشن
8361/7/16
خدابا خدابا تورا به ح زيرا( )
ن هدار خمی ی آن نائ مهدی(عج)را
ما يستیم پیرو خط و آن راه ري ر
میج یم میج یم تا نابودی کافر
ن اشد مر شیرخن بجزيمان شهادت
از اخن تر

ندارخم تا ما رسیم به داور

اما ای کافريا شما اخن را بدانید
که آخر پیروزی نصیی مايا گردد.
شما يم در دنیا و يم در آن آخرت
خم و روسیا نزد خدا ای عالم
اما آن وق باشد وق پشیمانی يا
ن اشد چاره ای جز آتشهای دوزخ
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد محمدی
تاریخ تولد81/11/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
زندگی نامه شهید
شهید محمد محمهدی در سها  8331در خهانواده ای مهبي ی ،پاخ هد و دلسهوز بهه انقهش اسهشمی متولهد شهد .دوران کهودکی در سهاخه پهدر و مهادری مهربهان و مهؤمن
،فردی متهدخن و عاشه بهه خهدا تربیه شهد .در سهن شهش سهال ی بهه مدرسهه فرسهتاده شهدند و در ک هار تحصهی بهه مسهجد و نمازيهای جماعه و مراسهم مهبي ی
ايمی زخادی می دادند .بعد از گبراندن مقط تحصیلی راي ماخی ،در اخهن زمهان بهر خهود واجه دخدنهد کهه بهه ج ه

حه علیهه باره رونهد .بهه عله سهن کمهی کهه

داشت د با مخالف پدر و مادر روبهرو شهدند و بهاالخره بها اصهرار و پافشهاری اخشهان ،بهه او اجهازه داده شهد کهه بهه ج ههه برونهد (اواخهر سها . )8363بعهد از گبرانهدن دوره
آموزشهی ،اخشههان بههرای ن ه ههانی از ان اريهها و تانکريههای آ کههه در عملیهات فههاو بههه دسه رزم ههدگان اسههشم افتههاده بههود اعههزام شههدند .در خههاررات اخشههان آمههده اسه
که:يمواره از فرمانديان خود می خوايم که مرا به خهط مقهدم ب رنهد و آنهان نیهز بهه مهن قهو مهی دي هد،ولی نمیهدانم چهرا عمه نمهی ک هد .در خه

روز چهون عشقهه

زخادی به آ داشتم ن ه ان ام را تر کردم وجه ش ا بهه رودخانهه ارونهد رفهتم ،آ مهرا بها خهود بهرد کهه توانسهتم خهود را بهه کشهتی در گه نشسهته ای برسهانم .بعهد
از اخ که مرا نجات دادند دخدم ن ه انی که جای مهن گباشهته انهد بها خماهاره ی دشهمن شههید شهده .حهاال از اخهن موضهوع خیلهی نهاراحتم وباخهد انتقهام خهون او را ب یهرم
.چون اخشان فهمیده بود پسرعموخش مجروح شده جه عیادت او بهه خانهه برمهی گهردد .پهدر بها اصهرار از او مهی خوايهد کهه دخ هر بهه ج ههه نهرود و درسهش را بخوانهد.
بعد از مدتی با تشکی سااه محمهد رسهو اهلل و ث ه نهام ،يمهراه بها شههدای کهربشی چههار بهه ج ههه شهلمچه اعهزام مهی شهوند.کهه در تهارخ  8316/86/3بهه آرزوی
خوخش می رسد(جزئیات شهادت ق ش ذکر شده اس )
پدر شهید  :محمّد پسری نمازخوان و از شرم و حیای باال برخوردار بود .اخشان عاشه خهدا بودنهد و يهر چهه بزرگتهر مهی شهد نسه
خاصی به من و مهادر

داشهت د.بعهد از ج ههه ی او کهه آمدنهد چهون س شهان کهم بهود او را بهه بیمارسهتان بهردم تها جراحه مجروحهان را ب ی هد و از رفهتن بهه ج ههه

م صر شود .ولی با دخدن آنها روحیه ی دخ ری پیهدا کهرد و يمهواره مهی گفه :مهن باخهد بهروم و انتقهام اخ هها را ب یهرم .بها صهح
در

بخواند ولی خ

بهه خهدا عاشه تهر مهی شهد .احتهرام

روز که از مح کار برگشهتم مهادر

يهاخی کهه بها او کهردم قصهد کهرد

گفه محمهد وسهاخلش را بهه خانهه فرسهتاده و از مدرسهه بهه ج ههه رفتهه اسه .بشفاصهله خهود را بهه محه

اعزام رساندم و ي امی که در میان رزم دگان چشمش بهه مهن افتهاد شهروع بهه گرخهه کهرد و مهرا قسهم داد کهه ب هبار بهروم مهن دخ هر نمهی تهوانم در

بخهوانم .واقعها

محمد عو

شده بود و عش شهادت در او مهو مهی زد .ي هامی کهه اخهن حاله را در او دخهدم بهه او رضهاخ دادم کهه بهرود و بهرای آخهرخن بهار صهورتش را بوسهیدم

و خوشحا رف .
مادر شهید  :محمد در ج هه او از اخ که شهادت نصی ش نشده بود خیلی ناراح بهود.خه

شه بهه پهدر خهود اصهرار مهی کهرد کهه بهه ج ههه بهرود ،او در جهوا پهدر

که به عل سن کمش با او مخالف می کرد ،گف  :می خوايی بروم باالی سر آن کوه آتشی روشن ک م و ب ی ی که من بچه نیستم .
يمرزم شهید  :محمهد در م طقهه بها خه

روحهانی کهه سهرانجام او نیهز شههید شهد دوسه بودنهد.سهاعتها از شه بهايم بهه م اجهات بها خهدا و خوانهدن نمهاز شه مهی

پرداخت د .شهادت را می شد در چهره او دخد.او بچه بسیارپا و خکی از بهترخ ها بود.
يمرزم شهید  :زمانی که يمراه محمد خواستیم بهه ج ههه بهروخم چهون محمهد سه ش کهم بهود از تهر
و دستهاخش را باز کرده بود که جثه ا

اخ کهه او را برگردان هد ل ها

گهرمش را روی سهر

انداختهه بهود

بزر تر جلوه ک د.

يرگز بعد از مرگم گرخه و زاری نک ید زخرا خون من رن ین تر از خون علی اک ر امام حسین(ع) نیس

وصی نامه:
شهید محمّد محمّدی
تارخ تولد 8331 :
نام پدر  :بهزاد
تحصیشت  :او دبیرستان
تارخ شهادت 8361/86/3 :
مح شهادت  :شلمچه
عملیات :کربشی چهار – غوا
وصی نامه شهید
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرز قون
اشهد انّ ال اله اال اهلل و اشهد انّ محمد رسو اهلل و اشهد انّ علیّا ولی اهلل
خداخا بار الها زبان از حمد و ستاخش تو قاصر اس و قلم از ن اشتن لط و کرم ناتوان .
اخزدا نمی دانم با چه زبانی و چ ونه شکرانه نعم بهزر و فهوز عظیمهی را کهه نصهی م کهرده ای بجها آورم  ،فقهط قهادرم ب هوخم الحمهداهلل علهی مها يهدخ ا  ...الههی تهورا
شکر که راه چ ونه زخستن را با انّا يدخ اه و س ی و راه چ ونه مردن را بها الهبّخن آم هوا و يهاجروا ....بهه مها نماخانهدی رحمانها د بهه امیهد تهو بسهته و بهه شهو لقهای تهو
قدم به دخار عاشقان نهاده ام و صهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین زمهان مهرا بهه اخهن کهوخر عشه مهی کشهاند تها امهانتی را کهه بهه نهزدم يدخهه گباشهتی بهه تهو
بازگردانم امیدوارم خداوند ق و ک د و ما را جزء العابدون الحامدون الراجعون الساجدون و االمرون به المعرو و ال ايون عن الم کر قرار ديد .
خا اختهها اله ف

المطمو هه ارجعهی الهی ربه

پروردگارت بازگرد و در ص ب دگان خا

راضهی مرضهی فهادخلی فهی ع هادی و ادخلهی ج تهی (ای نفه

من درآی و در بهش من داخ شو)

قدسهی مطمهون و د آرام بهه خهاد خهدا امهروز بهه حضهور

من اعتقاد دارم که خدای بزر انسهان را بهه انهدازه ی درد و رنجهی کهه در راه خهدا متحمه کهرده اسه پهادا
که در اخن راه متحم کرده اس و می بی هیم کهه مهردان خهدا بهیش از يهر که
اس که گوخی ب د ب د وجود
زخ

با درد و رنج جو

ک ری ( ) را ب ی ید که با درد و رنج ان

مهی ديهد و ارز

يهر انسهانی بهه انهدازه درد و رنجهی

در زنهدگی خهود گرفتهار بهش و سهختی بهوده انهد و علهی (ع) را ب رخهد کهه خهدای درد

خهورده اسه  .حسهین (ع) را نظهاره ک یهد کهه در درخهاخی از درد و رنهج فهرو رفه کهه نظیهر آن در عهالم دخهده نشهد و
گرفته اس  .درد دلهی کهه آدمهی را بیهدار مهی ک هد روح را صهفا مهی ديهد  ،غهرور و خهود خهوايی را حتهی المقهدور نهابود

می ک د و انسان را متوجه خود می ک د.
خداخا با تو پیمان بسته بوخدم که تاپاخان راه بروخم و بر پیمان خوخش يمچون کوه استوار مانده اخم.
خداخا به محمد ( ) ب و کهه پیهراخش حماسهه آفرخهده انهد و بهه علهی (ع) کهه بهراخش خهون در رگهها مهی جوشهد ب هو از اخهن خونهها سهريا روخیهده و ظالمهان سهريا را
برخدند اما بازيم سريا روخیدند .
خداخا می دانی که چه می کشیم که چون شم ذو می شهوخم  .مهن بها امهام خهود خمی هی ک یهر پیمهان بسهته ام و بهه او وفهادار يسهتم زخهرا کهه او بهه اسهشم و قهرآن
وفادار اس و اگر چ دخن بار مهرا بکشه د و زنهده ام ک هد دسه از او نخهوايم کشهید راه او راه حسهین (ع) اسه و پیهام او پیهام حسهین (ع) و راه سهعادت بخهش حسهین
(ع) را ادامه می ديد ساا

پروردگار جهانیان را که ابتدای کار ما را سعادت و پاخان کار ما را شهادت قرار داد.

ای مادرم کف م را بیاور تاباوشم که خون من از خهون امهام حسهین (ع) و علهی اصهغر بهه خهون خفتهه رن هین تهر نیسه و بهه جههان خهواران شهر و غهر ب وخیهد کهه
اگر پیکرم را زنده زنده پاره ک د اگر پاره ی ته م را در آتهش بسهوزان د اگهر خاکسهترم را بهه درخها برخزنهد از د امهوا خروشهان درخها صهداخم را خوايیهد شه ید کهه فرخهاد
می زنم اسشم پیروز اس و م افقین و کفر نابود اس .
و توای پدر مهربانم امیدوارم که مهرا بها د و جانه بخشهیده باشهی و از اخ کهه نتوانسهتم براخه کهاری انجهام ديهم و قهادر ن هودم حه فرزنهدخ را ادا که م مهرا حهش
ک ید و يمیشه پر ص ر و شکی ا باشید و فکر مک ید کهه فرزنهدت در ک ارتهان نیسه  .مهن يمیشهه بیهاد شهما يسهتم و در ک هار شهما  ،پهدر بهتهر از جهانم در شههادت مهن
نمی گوخم گرخه مک ید بلکه گرخه ی شما به خاد حسهین (ع) باشهد زخهرا کسهی نداشه بهراخش گرخهه ک هد و اشه

برخهزد مها راه حسهین (ع) را پهیش گرفتهه اخهم امیهدوارم

که خداوند به شما ص ر و اجر ابهدی مرحمه فرماخهد و يمیشهه در دعاياختهان دعها بهرای امهام خادتهان نهرود چهون مها يرچهه دارخهم از او دارخهم و تهو ای خهواير گهرامیم
امیدوارم که زخ

وار گرخه  .زخ

وار زنهدگی ک هی  ،چهون زخ ه بهرای بهرادر

شهید را تحم کرد شما يم بتوانید يمچون زخ

حسهین (ع) خیلهی درد و رنهج کشهید امیهدوارم يمهانطور کهه زخ ه شههادت يفتهاد و دو

راق از دس دادن برادرت را داشته باشید.

در آخر حتی المقدور جسدم را به يمه ی مردم نشان ديید که خود من يسهتم  .ب ی یهد از کجها آمهده ام و ب ی یهد کهه يهی چیهز زا بها خهود نمهی بهرم کسهی بها مهن نمهی
آخد و دس خالی يستم و از ايالی و عموم مردم می خوايم که مساجد را تر نک د و يمیشه پیرو خط امام و گو
ب ده حقیر محمد محمدی 8361/1/11

خاررات:
6
محمدمحمدی فرزندبهزاد.jpg
1873811166

به فرمان اسشم باش د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد مهدی محمدی
تاریخ تولد84/3/15 :
تاریخ شهادت37/1/18 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
زندگی نامه شهیدمحمد محمدی فرزند محمد علی
شهید محمد محمهدی در تهارخ  81اردخ هشه مهاه سها  8333در خه
خواندن کردند  ،عشقهه زخهادی بهه در

خهانواده ی مهبي ی و متهدخن دخهده بهه جههان گشهود  .در سهن شهش سهال ی شهروع بهه در

خوانهدن داشه  .اخهش خهو اخشهان زبهانزد خها

و عهام بهود و يمیشهه بها ل خ هد شهروع بهه صهح

اخشان عشقه ی زخادی به اجرای احکام اسشمی داشت د و يمیشهه نمهاز را سهر لوحهه ی زنهدگی خهود قهرار مهی دادنهد  .احتهرام خاصهی نسه
اخشان در سن  81سال ی زمهانی کهه کهش

او دبیرسهتان بودنهد برخهود واجه دانسهت د کهه بهه کمه

کهردن مهی کردنهد .

بهه پهدر و مهادر داشهت د .

رزم هدگان جهه دفهاع اسهشم بهه ج ههه ی حه علیهه باره

بروند  .اخشان سه ماه در ج هه يای کردستان به م هارزه از کیهان خهود پرداخه بعهد از مهدتی بهه ادامهه تحصهی پرداخه کهه در اخهن مهدت يهم چ هد روز بهه م هارزه بها
اشرار در فیروزآباد فار

پرداخت د و بهرای آخهرخن بهار در سها  8368بهه ج هه يهای خوزسهتان اعهزام شهدند و در عملیهات بیه المقهد

جهه آزادی خرمشههر شهرک

کردند که در  81اردخ هش مهاه يمهان سها بهر روی په خرمشههر در حالیکهه تیهر بهه چشهمان م هارکش خهورده بهود بهه درجهه ی رفیه شههادت نائه شهدند  .جسهد
اخشان بعد از چ د روز که در زخر آفتا مانده بود به زادگايش آورده شد.
پدر شهید  :محمد زمانی که بار آخر خواست د به ج هه بروند ت هها بهدون اخ کهه کسهی او را بدرقهه ک هد و يمرزمهی داشهته باشهد از خانهه رفت هد مهن ت هها بهه دن ها او مهی
رفتم و و قتی که در مسیر متوجه من شد دخ ر ن باش که من يمراه او بروم و خیلی غرخ انه رفت د و بیشتر از يمه اخن خارره د مرا می سوزاند.
مادر شهید  :اواخلی که محمد به ج هه رفته بودند ش خهوا دخهدم کهه خهانم محج هه ای نهزد مهن آمهد و مهی خواسهتم جلهو او بل هد شهوم او دسه بهر شهانه يهای مهن
گباش و به من گف که تو مادر شهیدی جلو من بل د نشو و آن اه بود که فهمیدم محمد شهید شده اس .
نامهههه ی شههههید  :پهههدر و مهههادر يمه هین رورکهههه دشهههمن بهههر خیمهههه ی امهههام حسه هین حملهههه کهههرد ،دشهههمن نیه هز بهههر چادريهههای مههها حملهههه بهههرده اسه ه .
روحش شاد
از دوستان و برادران تقاضا می ک م که از والخ فقیه سرپیچی نک د و يمیشه با اتحاد کام علیه م افقین و آمرخکای ج اختکار در ستیز باش د .

وصی نامه شهید
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مالکم ال تقاتلون فی س ی اللّه والمستضعفین
(چرا در راه خدا و مستضعفان پیکار نمی ک د)
حمد ساا

به درگاه خداوند بزر و سشم بر خاندان ن هوت  ،امهروز بها دلهی پهر از شهو و داشهتن عقیهده ی محکهم و اسهتوار بهه خهط والخه فقیهه  ،بها گهامی مصهمم

به ج هه می شهتابم اخ جانه محمهد محمهدی فرزنهد محمهد علهی دارای شهماره ش اسه امه  88برحسه وظیفهه ی شهرعی کهه دارم امهروز  68/88/11بهه ج ههه ی حه
علیه بار اعزام می شود تا بتوانم راه شهیدان را ادامه داده و دخ هی را کهه بهه دخه م دارم ادا نمهاخم و تها رسهیدن بهه شههادت کهه خکهی از بهتهرخن آرزويهای مهن اسه از
پا ن شی م  .اگر شهید شدم از شما پدرم  ،مادرم  ،برادرم و خوايرياخم مهی خهوايم در سهو مهن بهر سهرو روی خهود نکوبیهد کهه اخهن باعهث رنجهش روح مهن خوايهد شهد
 ،شما با ص ر خون من را پتکی ک ید و آنچ ان بر سر امارخالیسهم جههانخوار و نهوکرانش صهدام و صهدامها بکوبیهد کهه پهوزه ی آنهها بهه خها مالیهده شهود و بهه دوسهتان
و يم کشسی ياخم وصی می ک م که پشتی ان والخ فقیه باشهید و پشهتی ان اخهن حکومه باشهید کهه اخهن حکومه و انقهش زمی هه سهاز حکومه مههدی (عهج) مهی
باشد و اگر به راه من و يد من پاخ هد يسهتید سهشح را در خه

دسه و قهرآن را در دسه دخ هر ب یرخهد و آنچ هان بهر لشهکر کفهر بتازخهد کهه قهدرت تفکهر را از آنهها

سل ک ید.
از شما می خوايم که جسدم را در ک ار برادر عزخزم شهید غشمرضا قائد شر اخن يمس ر دوران تحصیشتم دفن ک ید.
نفرخ ی يم دارم بر سر م افقین که توانسته اند با توروه يای شوم خود عده ای از فرزندان اسشم را فرخ دي د.
در پاخان از تمام برادران  ،خوايران  ،پدرم ،مادرم  ،دوستان و آش اخان می خوايم که ير بدی از من دخده اند ب خش د.
والسشم – محمد محمدی
68/8/13

وصی نامه:
تا رسیدن به شهادت که خکی از بزرگترخن آرزويای من اس از پا ن شی یم.
شهید محمّد محمّدی
تارخ تولد 8333 / 1/81 :
نام پدر  :محمد علی
تحصیشت  :او دبیرستان
تارخ شهادت 8361/1/81 :
مح شهادت  :خرمشهر
عملیات  :بی المقد
وصی نامه شهید

– پیاده

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مالکم ال تقاتلون فی س ی اللّه والمستضعفین
(چرا در راه خدا و مستضعفان پیکار نمی ک د)
حمد ساا

به درگاه خداوند بزر و سشم بر خاندان ن هوت  ،امهروز بها دلهی پهر از شهو و داشهتن عقیهده ی محکهم و اسهتوار بهه خهط والخه فقیهه  ،بها گهامی مصهمم

به ج هه می شهتابم اخ جانه محمهد محمهدی فرزنهد محمهد علهی دارای شهماره ش اسه امه  88برحسه وظیفهه ی شهرعی کهه دارم امهروز  68/88/11بهه ج ههه ی حه
علیه بار اعزام می شود تا بتوانم راه شهیدان را ادامه داده و دخ هی را کهه بهه دخه م دارم ادا نمهاخم و تها رسهیدن بهه شههادت کهه خکهی از بهتهرخن آرزويهای مهن اسه از
پا ن شی م  .اگر شهید شدم از شما پدرم  ،مادرم  ،برادرم و خوايرياخم مهی خهوايم در سهو مهن بهر سهرو روی خهود نکوبیهد کهه اخهن باعهث رنجهش روح مهن خوايهد شهد
 ،شما با ص ر خون من را پتکی ک ید و آنچ ان بر سر امارخالیسهم جههانخوار و نهوکرانش صهدام و صهدامها بکوبیهد کهه پهوزه ی آنهها بهه خها مالیهده شهود و بهه دوسهتان
و يم کشسی ياخم وصی می ک م که پشتی ان والخ فقیه باشهید و پشهتی ان اخهن حکومه باشهید کهه اخهن حکومه و انقهش زمی هه سهاز حکومه مههدی (عهج) مهی
باشد و اگر به راه من و يد من پاخ هد يسهتید سهشح را در خه

دسه و قهرآن را در دسه دخ هر ب یرخهد و آنچ هان بهر لشهکر کفهر بتازخهد کهه قهدرت تفکهر را از آنهها

سل ک ید.
از شما می خوايم که جسدم را در ک ار برادر عزخزم شهید غشمرضا قائد شر اخن يمس ر دوران تحصیشتم دفن ک ید.
نفرخ ی يم دارم بر سر م افقین که توانسته اند با توروه يای شوم خود عده ای از فرزندان اسشم را فرخ دي د.
در پاخان از تمام برادران  ،خوايران  ،پدرم ،مادرم  ،دوستان و آش اخان می خوايم که ير بدی از من دخده اند ب خش د.
والسشم – محمد محمدی
68/8/13

خاررات:
6
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد محمدی
تاریخ تولد86/1/11 :
تاریخ شهادت31/1/14 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
زندگی نامه شهیدمحمد محمدی فرزند محمد علی
شهید محمد محمهدی در تهارخ  81اردخ هشه مهاه سها  8333در خه
خواندن کردند  ،عشقهه زخهادی بهه در

خهانواده ی مهبي ی و متهدخن دخهده بهه جههان گشهود  .در سهن شهش سهال ی شهروع بهه در

خوانهدن داشه  .اخهش خهو اخشهان زبهانزد خها

و عهام بهود و يمیشهه بها ل خ هد شهروع بهه صهح

اخشان عشقه ی زخادی به اجرای احکام اسشمی داشت د و يمیشهه نمهاز را سهر لوحهه ی زنهدگی خهود قهرار مهی دادنهد  .احتهرام خاصهی نسه
اخشان در سن  81سال ی زمهانی کهه کهش

او دبیرسهتان بودنهد برخهود واجه دانسهت د کهه بهه کمه

کهردن مهی کردنهد .

بهه پهدر و مهادر داشهت د .

رزم هدگان جهه دفهاع اسهشم بهه ج ههه ی حه علیهه باره

بروند  .اخشان سه ماه در ج هه يای کردستان به م هارزه از کیهان خهود پرداخه بعهد از مهدتی بهه ادامهه تحصهی پرداخه کهه در اخهن مهدت يهم چ هد روز بهه م هارزه بها
اشرار در فیروزآباد فار

پرداخت د و بهرای آخهرخن بهار در سها  8368بهه ج هه يهای خوزسهتان اعهزام شهدند و در عملیهات بیه المقهد

جهه آزادی خرمشههر شهرک

کردند که در  81اردخ هش مهاه يمهان سها بهر روی په خرمشههر در حالیکهه تیهر بهه چشهمان م هارکش خهورده بهود بهه درجهه ی رفیه شههادت نائه شهدند  .جسهد
اخشان بعد از چ د روز که در زخر آفتا مانده بود به زادگايش آورده شد.
پدر شهید  :محمد زمانی که بار آخر خواست د به ج هه بروند ت هها بهدون اخ کهه کسهی او را بدرقهه ک هد و يمرزمهی داشهته باشهد از خانهه رفت هد مهن ت هها بهه دن ها او مهی
رفتم و و قتی که در مسیر متوجه من شد دخ ر ن باش که من يمراه او بروم و خیلی غرخ انه رفت د و بیشتر از يمه اخن خارره د مرا می سوزاند.
مادر شهید  :اواخلی که محمد به ج هه رفته بودند ش خهوا دخهدم کهه خهانم محج هه ای نهزد مهن آمهد و مهی خواسهتم جلهو او بل هد شهوم او دسه بهر شهانه يهای مهن
گباش و به من گف که تو مادر شهیدی جلو من بل د نشو و آن اه بود که فهمیدم محمد شهید شده اس .
نامهههه ی شههههید  :پهههدر و مهههادر يمه هین رورکهههه دشهههمن بهههر خیمهههه ی امهههام حسه هین حملهههه کهههرد ،دشهههمن نیه هز بهههر چادريهههای مههها حملهههه بهههرده اسه ه .
روحش شاد
از دوستان و برادران تقاضا می ک م که از والخ فقیه سرپیچی نک د و يمیشه با اتحاد کام علیه م افقین و آمرخکای ج اختکار در ستیز باش د .

وصی نامه شهید
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مالکم ال تقاتلون فی س ی اللّه والمستضعفین
(چرا در راه خدا و مستضعفان پیکار نمی ک د)
حمد ساا

به درگاه خداوند بزر و سشم بر خاندان ن هوت  ،امهروز بها دلهی پهر از شهو و داشهتن عقیهده ی محکهم و اسهتوار بهه خهط والخه فقیهه  ،بها گهامی مصهمم

به ج هه می شهتابم اخ جانه محمهد محمهدی فرزنهد محمهد علهی دارای شهماره ش اسه امه  88برحسه وظیفهه ی شهرعی کهه دارم امهروز  68/88/11بهه ج ههه ی حه
علیه بار اعزام می شود تا بتوانم راه شهیدان را ادامه داده و دخ هی را کهه بهه دخه م دارم ادا نمهاخم و تها رسهیدن بهه شههادت کهه خکهی از بهتهرخن آرزويهای مهن اسه از
پا ن شی م  .اگر شهید شدم از شما پدرم  ،مادرم  ،برادرم و خوايرياخم مهی خهوايم در سهو مهن بهر سهرو روی خهود نکوبیهد کهه اخهن باعهث رنجهش روح مهن خوايهد شهد
 ،شما با ص ر خون من را پتکی ک ید و آنچ ان بر سر امارخالیسهم جههانخوار و نهوکرانش صهدام و صهدامها بکوبیهد کهه پهوزه ی آنهها بهه خها مالیهده شهود و بهه دوسهتان
و يم کشسی ياخم وصی می ک م که پشتی ان والخ فقیه باشهید و پشهتی ان اخهن حکومه باشهید کهه اخهن حکومه و انقهش زمی هه سهاز حکومه مههدی (عهج) مهی
باشد و اگر به راه من و يد من پاخ هد يسهتید سهشح را در خه

دسه و قهرآن را در دسه دخ هر ب یرخهد و آنچ هان بهر لشهکر کفهر بتازخهد کهه قهدرت تفکهر را از آنهها

سل ک ید.
از شما می خوايم که جسدم را در ک ار برادر عزخزم شهید غشمرضا قائد شر اخن يمس ر دوران تحصیشتم دفن ک ید.
نفرخ ی يم دارم بر سر م افقین که توانسته اند با توروه يای شوم خود عده ای از فرزندان اسشم را فرخ دي د.
در پاخان از تمام برادران  ،خوايران  ،پدرم ،مادرم  ،دوستان و آش اخان می خوايم که ير بدی از من دخده اند ب خش د.
والسشم – محمد محمدی
68/8/13

وصی نامه:
تا رسیدن به شهادت که خکی از بزرگترخن آرزويای من اس از پا ن شی یم.
شهید محمّد محمّدی
تارخ تولد 8333 / 1/81 :
نام پدر  :محمد علی
تحصیشت  :او دبیرستان
تارخ شهادت 8361/1/81 :
مح شهادت  :خرمشهر
عملیات  :بی المقد
وصی نامه شهید

– پیاده

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
مالکم ال تقاتلون فی س ی اللّه والمستضعفین
(چرا در راه خدا و مستضعفان پیکار نمی ک د)
حمد ساا

به درگاه خداوند بزر و سشم بر خاندان ن هوت  ،امهروز بها دلهی پهر از شهو و داشهتن عقیهده ی محکهم و اسهتوار بهه خهط والخه فقیهه  ،بها گهامی مصهمم

به ج هه می شهتابم اخ جانه محمهد محمهدی فرزنهد محمهد علهی دارای شهماره ش اسه امه  88برحسه وظیفهه ی شهرعی کهه دارم امهروز  68/88/11بهه ج ههه ی حه
علیه بار اعزام می شود تا بتوانم راه شهیدان را ادامه داده و دخ هی را کهه بهه دخه م دارم ادا نمهاخم و تها رسهیدن بهه شههادت کهه خکهی از بهتهرخن آرزويهای مهن اسه از
پا ن شی م  .اگر شهید شدم از شما پدرم  ،مادرم  ،برادرم و خوايرياخم مهی خهوايم در سهو مهن بهر سهرو روی خهود نکوبیهد کهه اخهن باعهث رنجهش روح مهن خوايهد شهد
 ،شما با ص ر خون من را پتکی ک ید و آنچ ان بر سر امارخالیسهم جههانخوار و نهوکرانش صهدام و صهدامها بکوبیهد کهه پهوزه ی آنهها بهه خها مالیهده شهود و بهه دوسهتان
و يم کشسی ياخم وصی می ک م که پشتی ان والخ فقیه باشهید و پشهتی ان اخهن حکومه باشهید کهه اخهن حکومه و انقهش زمی هه سهاز حکومه مههدی (عهج) مهی
باشد و اگر به راه من و يد من پاخ هد يسهتید سهشح را در خه

دسه و قهرآن را در دسه دخ هر ب یرخهد و آنچ هان بهر لشهکر کفهر بتازخهد کهه قهدرت تفکهر را از آنهها

سل ک ید.
از شما می خوايم که جسدم را در ک ار برادر عزخزم شهید غشمرضا قائد شر اخن يمس ر دوران تحصیشتم دفن ک ید.
نفرخ ی يم دارم بر سر م افقین که توانسته اند با توروه يای شوم خود عده ای از فرزندان اسشم را فرخ دي د.
در پاخان از تمام برادران  ،خوايران  ،پدرم ،مادرم  ،دوستان و آش اخان می خوايم که ير بدی از من دخده اند ب خش د.
والسشم – محمد محمدی
68/8/13
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محمد علی محمدی
تاریخ تولد87/3/61 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
زندگی نامه شهید
شهید محمد علهی محمهدی در تهارخ  8316/1/11در خهانواده مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود ،از کهودکی شهجاع زرنه
يش سال ی دستورات الهی را انجام می دادند و به نمهاز و روزه مهی پرداخت هد .در حهین در

و گهو

بهه حهر پهدر و مهادر بودنهد .از سهن

خوانهدن در کاريها بهه پهدر خهود نیهز کمه

مهی کردنهد .در حهین پیهروزی

انقش اسشمی ش انه يمراه با چ هدی از يهم محلهی يها از جملهه شههید محمهد مههدی محمهدی بهه ت لیهغ پوسهتريای امهام خمی هی و سهخ ان اخشهان مهی پرداخت هد .و
دانش آموزان را تشوخ می کردند که به تظايرات باردازند و خود در جلهوی آنهها حرکه مهی کردنهد و حتهی باريها نیهز مهورد ضهر و شهتم قهرار گرفت هد ولهی بها توجهه
به سن کمش دس از م هارزه برنداشهت د .تها اخ کهه در سهن دوازده سهال ی بها توجهه بهه سهوخت ی شهدخد کهه بهراخش اتفها افتهاده بهود در سها  8361جهه اعهزام بهه
ج ههه به آموز

رفت د .ولی به عل وضعیتی که داشت د بعد از  36روز آمهوز

بهه خانهه فرسهتاده شهدند .بعهد از خه

مهاه بهه ج ههه کردسهتان اعهزام شهدند سهه مهاه در

ج هه ی کردستان در مسوولی بی سیم چی انجام وظیفهه کردنهد .بعهد از آن در بهار دوم يمهراه بها پهدر خهوخش بهه مهدت  6مهاه بهه ج ههه ی شهلمچه رفت هد اخشهان در
ج هه نیزبه تحصهی ادامهه میدادنهد.تها اخ کهه در سها  8361بهرای بهار سهوم يمهراه بها سهااه محمهد رسهو اهلل جهه انجهام عملیهات کهربشی چههار اخشهان از معهدود
افرادی بودند که به شهادت نرسیده بودند و با توجهه بهه اخ کهه اکثهر دوسهتانش بهه شههادت رسهیده بودنهد اخشهان ج ههه را تهر نکردنهد و در عملیهات کهربشی په ج کهه
بشفاصله بعد از عملیات کربشی چهار در تارخ  8361/86/81انجام شد شرک کردند و دراخن عملیات به آرزوی خوخش ،شهادت در راه خدا رسیدند.
يمرزم شهید :ش عملیات شهید محمد علهی بهه ع هوان غهوا

در او صه گرويهان حرکه مهی کردنهد و ي هامی کهه بهه نیرويهای دشهمن رسهیدخم شههید محمهد

علی تیربارچی دشمن را مهورد يهد قهرار دادنهدو او را زدنهد و بهه گمهان اخ کهه تیربهارچی دشهمن کشهته شهده بهه رهر جلهو حرکه کردنهد کهه ناگههان تیربهارچی در
حالی که زخمی بود بل د شد و شهید محمد علی را زخر آتش گرفت دکه تیر به قل اخشان خورد و اخشان به شهادت رسیدند.
دوستان شهید  :بعهد از عملیهات کهربشی چههار جهه پیهدا کهردن اجسهاد عهده ای شههدا بهه م طقهه رفتهیم و شههید محمهد علهی را دخهدم از اخشها ن خواسهتم کهه نهوار
صح
گردم .

يای شهدا را براخم تکثیر ک د و يمراه خود بیاورد ،اخشان سهر

را بهه زخهر انداخت هد و در حهالی کهه دسه بهه سهر خهود کشهیدند گفت هد کهه مهن دخ هر بهر نمهی

مادر شهید  :در سن  81سال ی دچار سوخت ی شدخدی شهدکه دکتهر يها از معالجهه او ناامیهد شهدند.دسهتهاخم را بهاال گهرفتم ،گفهتم خاامهام زمهان بچهه مهن دوسه داشه
نمی خواس اخن رهور بمیهرد و از شهما مهی خهوايم کهه او را شهفا ديیهد او را بهه ج ههه مهی فرسهتم و آقها امهام زمهان ع اخه کردنهد و او را شهفا

شهید شود

دادند .بعد از چهار ماه محمد علهی از بیمارسهتان مهرخص شهد .تها مهرخص شهدند بهرای زخهارت بهه شهايچراغ رفت هد و بعهد از خه
ي وز خو نشده بود به آموز

مهاه اسهتراح در خانهه در حهالی کهه

جه اعزام به ج هه رفت د .

مادر شهید  :روزی به من گف که مادر برو صورت مادر تمام شهدا را ب و

زخهرا آنهها يهم روزی مهی آخ هد و صهورت تهو را مهی بوسه د يمهواره مهی گفه مهادر مهن نهه

زخمی می شوم و نه اسیر بلکه من شهید می شوم و زمانی که خ ر شههادتش را بهراخم آوردنهد ابتهدا گفت هد کهه محمهد علهی زخمهی شهده گفهتم کهه محمهد علهی زخمهی
نشده او شهید شده .
مادر شهید  :چفیه محمد علی را بعد از شهادتش  ،شهید ابوالفض عسکری بهه گهردن انداختهه بهود از او خواسهتم کهه چفیهه را بهه مهن بديهد اخشهان گفت هد کهه بها يمهین
چفیهههههههههههههه شههههههههههههههید مهههههههههههههی شهههههههههههههوم و خهههههههههههههودم چفیهههههههههههههه را بهههههههههههههه او مهههههههههههههی ديهههههههههههههم .
روحش شاد
مادر من اگر شهید شدم بردبار و شکی ا با

و در مر من شیون مکن که باعث خوشحالی دشمن می شود.

وصی نامه:
ان یزه ی من از اخ که به ج هه آمدم اخن اس که راه شهدا را ادامه ديم
شهید محمّد علی محمّدی
تارخ تولد 8316/1/ 11 :
نام پدر:ا هلل کرم
تحصیشت  :سوم دبیرستان
مح شهادت  :شلمچه
عملیات  :کربشی پ ج –غوا

وصی نامه شهید
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
و قاتلوا فی س ی اهلل واعلموا ان اهلل سمی علیم
(جهاد ک ید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خل ش وا و داناس )
اخ جان محمد علی محمدی فرزند اهلل کرم محمدی دارای شماره ش اسه امه  136امهروز کهه تصهمیم گرفتهه ام بهه ج ههه ی حه علیهه باره بهروم نیهاز م هرم بهه نیهرو
اس و خکی دخ ر از دالخ ،پاس به ندای امام خمی ی قل تا هده ی مهردم جههان اسه و مهی خهوايم سهشحی را کهه از دسه بهرادران شههیدم بهه زمهین افتهاده اسه
برادرم و با قاتشن آنها م ارزه ک م .شاخد از اخن بار س ین و اخن امتحان ،سربل د بیرون آخم و درمحشر خجال زده ن اشم .
برادر حقیر و کوچ

شما پیامی کوچ

برای شما دارد .برادران و خهوايران مهن ! شهما کهه تها بهه حها از جهان و مها درخهغ نکهرده اخهدو نمیک یهد بهه نهدای امهام پاسه

ديید و راه شهیدانی مان د سید جهواد محمهدی ،شههید مقصهود محمهدی ،شههید غشمرضها قائهد شهر و شههید محمهد محمهدی را ادامهه ديیهد کهه دشهم ان اسهشم او
می آخ د و در میان ما اختش می اندازند بعد به قهو معهرو از آ گه آلهود مهايی مهی گیرنهد.بهرادران آخها شههیدان و چههار شههید خودمهان نمهی توانسهت د در خوشهی

و خو

گبرانی به سر ب رند و آخا نمی توانست د در ک ار فرزندانشان به سر ب رنهد ؟چهه پاسه مهی ديیهد ؟ آخها اخ هان بهرای م هاف شخصهی رفت هد خها بهرای حفهظ نهامو

،شر و میهن خودشان و به پا شدن حکوم ح بر جامعه مسلمین ؟بله اخ ان فقط برای حفظ اسشم به ج هه يای ج

رفت د.

در آخر از شما ام شههید پهرور مهی خهوايم کهه بهه گفتهه ی امهام مسهجديا سه رند.سه ريا را حفهظ ک یهد ،ل یه

گفتهه و سه ر يها را پهر ک یهد  .مهرا حهش ک یهد

مخصوصا آنهاخی که از من رل دارند.خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار .خداحافظ
محمد علی محمدی

8363/88/1
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید هدایت مرادی
تاریخ تولد81/11/17 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :چمران
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحس ن البخن قتلو فی س ی اهلل امواتا ب احیاع د ربهم خرزقون
وما دارخد کسانیکه درراه خدا کشته میشوند ،مرده اند بلکه زنده و
نزد خداوند روزی دارند.
سشم برمهدی رياخی بخش محرومان وسشم بر نماخ ده مهدی امام
خمی ی ري رک یرمان وسشم بر شهیدان ادامه دي دگان راه حسین
وسشم برپدرو مادر مهربانم که عمری براخم زحم کشیدند و
مرا تربی کردند .پدر تو میدانی که خون شهید درخ ت وم د
اسشم را آبیاری میک د ومن يم میخوايم اگر خدای متعا ق و
ک د خون خود را باای اخن درخ که میرود تا جهان یر شود
برخزم .پدر میدانی که ما امان خدا نزد شما يستیم با خدای خود

معامله کن که اخن معامله پرسودترخن معامله اس تا يم توثوابی
برده باشی ويم من فرزند تو و حا که شما يا پدرومادرم اخ قدر
زحم برای من کشیده اخد پ

من از شما درخواس میک م برای

مر با عزت وشراف م د من بی تابی نک ید وسیاه ناوشید چون
راه من يم جهاد اک ر يم جهاد اصغربوده اس واگر شما سیاه
باوشید وگرخه ک ید باعث میشود که م افقین خوشحا وشاد شوند
ومن يم در نتیجه يی کاری نکرده ام.
اما تو ای خوايرم وخا خوايرانم ازشما تقاضا میک م تا حجا خودتان را رعاخ ک ید وخوايرانی مث زخ

باشید وشما در

پش ج هه مش محکمی به ديان ابرقدرتهای جهان بزنید و
تو ای برادرم بعد از من ت ها توخی که باخد پدر ومادرمان را
ن ه داری وتوج ران ک ده زحمات مادروپدر باشی وتو خ
پاسداراسشم وادامه دي ده راه شهیدان باشی ن اخد س ر شهیدان
وسرور ازادگان وازاد مردان را خالی ک ی ودر اخر وصیتم
به دوستان واش اخان وقوم وخوخشان وفامی يای وابسته ام
اخن اس که ادامه دي دگان راه اسشم و گو

به فرمان

ري ر انقش باش د و در ير لحظه و ير موق و ير ثانیه به فکر خداوند تعالی با ش د و س ر شهدا را خالی ن بارند و خار و خاور مستضعفان و محرومان باش د.
خدا خار و خاورتان باد – دس علی به يمرايتان باد.
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار.
والسشم
يداخ مرادی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید غالمرضا قائدشرف
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/7 :

نام مدرسه :صاحب الزمان
زندگی نامه:
زندگی نامه شهید
شهید غشمرضا قائد شر فرزند ع دالحسن در سا  8331در محله ی دود زرقان بهه دنیها آمهد  .ي هامی کهه شهش سهاله شهد بهه مدرسهه رفه و بها توجهه بهه يهو
سرشاری که داش دوران دبستان را با موفقی بهه پاخهان رسهاند و وارد مقطه راي مهاخی شهدند تها نیمهه ی او سها  8366مشهغو بهه تحصهی بودنهد کهه بهه دالخلهی
از رفتن به مدرسه خودداری نمودند  .اخشان با يمه به مهربهانی رفتهار مهی کردنهد و يهر خشهمی را از رهر يهر فهردی بها عطوفه پاسه

مهی دادنهد  ،فهردی صهاد

و پا بودند  ،با اسرا شدخدا مخال بودند  ،در اوقات فراغ سهعی مهی کهرد مشهغو بهه کهار باشهد  .روزگهار سهاری شهد و غشمرضها بهه سه ی رسهیده بهود کهه بتوانهد
حوادث محیط اررا خهود را در ک هد  .بهه ع هوان مثها شههادت آخه اهلل دسهتغی در شهیراز و کشهتار وحشهیانه افهراد برجسهته توسهط گرويههای خیانتکهار ،يمهه ی
اخ ها باعث شد که پ

از مدتی تصمیم ب یرند به ج هه عزخم ک د و بعد از عزخم به ج هه در تارخ  8366/8/7به درجه ی رفی شهادت نائ شدند.

يمرزم شههید  :اواخهر اسهف د مهاه بعهد از گبرانهدن دوره ی کوتهاه آموزشهی بهه غهر دزفهو و شهو

م طقهه غربهی رودخانهه ی کرخهه اعهزام شهدخم  .درعملیهات فهت

الم ین که از خکم فروردخن مهاه شهروع شهده بهود شهرک کهردخم  ،دو مرحلهه از اخهن عملیهات انجهام شهده بهود  .در مرحلهه سهوم اخهن عملیهات  ،گرويهان مها کهه شههید
غشمرضا قائد شر ويمچ هین شههید بزرگهوار مقصهود محمهدی در آن بودنهد مامورخه پیهدا کهردخم کهه از محهوری بهه دشهمن و دخ هر رزم هدگان اسهشم از محوريهای
دخ ر به دشمن حمله ک هد  .بها شهروع عملیهات بها رمهز خها زيهرا ( ) بهه رهر دشهمن حملهه بهردخم  .بها وارد شهدن بهه م طقهه مهین دشهمن و محاصهره شهدن در آن
م طقه  ،شهید غشمرضا قائد شر از ناحیهه سهر مهورد اصهاب تیهر دشهمن قهرار گرفت هد و بهه شههادت رسهیدند  .يمچ هین شههید مقصهود محمهدی بها برخهورد بهه مهین
م ور دشمن مورديد تیريای دشمن قرار گرفت هد و از ناحیهه سهر و پها مهورد اصهاب گلولهه قهرار گرفت هد و بهه دخهار مع هود شهتافت د  .در اخهن عملیهات رزم هدگان اسهشم
دشمن را شکس دادند و در بعد از ظهر يمان روز اجساد شهدا توسط رزم دگان به عق آورده شد.
مادر شهید  :غشمرضا يمیشه احترام خاصی به من داش به مستم دان کم
يی ک
ق

ح غی

کردن در خانه را ندارد و ي ام ش یدن غی

زخهادی مهی کهرد و يمیشهه مهی گفه باخهد بهه فقهرا کمه

گوشهای خود را ب یرخد.

از پیروزی انقش اخشان جمله ای در مورد حجا در داخ مغازه پدر

نص کرده بود و شدخدا با بد حجابی مخال بودند.

کهرد  .اخشهان مهی گفت هد کهه

حتی زمانی که می خواست د به ج هه برونهد بهه مهن مهی گفت هد کهه مهادر جمعیه زخهاد اسه و شهما بهرای بدرقهه ی مهن نمهی خوايهد بیهاخی  .زمهانی دوسه عزخهز
شهید محمد محمدی داشت د خهاررات ج ههه را بهرای غشمرضها تعرخه مهی کردنهد از غشمرضها خواسهتم کهه بهرای مهن نیهز تعرخه ک هد  ،اخشهان بهه مهن گفت هد کهه
خودم به ج هه می روم و می آخم و براخ تعرخ می ک م.
يمرزم شهید  :در م طقه  ،اخشان به بزرگتريا بسیار احترام می گباشت د  ،غشمرضا چههره ای نهورانی پیهدا کهرده بهود بچهه يها بهه او مهی گفت هد چهه خ هره مثه فرشهته يها
شده ای .
يمرزم شهید  :ي امی که به م طقهه ی شهو

رسهیدخم دشهمن م طقهه را بم هاران کهرد شههید غشمرضها در اخهن حهین بها شهوخی گفت هد ي هوز عراقهی ندخهده اخهم مهی

خواي د کارمان را خکسره ک د.
روحش شاد

وصی نامه:
شهید غشمرضا قائد شر
تارخ تولد 8331 :
نام پدر  :ع دالحسن
تحصیشت  :ابتداخی
تارخ شهادت 8368/8/7 :
مح شهادت  :شو
عملیات  :فت الم ین – ت

تیرانداز

وصی نامه شهید
البخن آم وا و ياجر و جايدوا فی س ی اهلل به امرتهم و انفسهم ...
خداوند در اخن آخه می فرماخد  :آنها که يجرت کرده اند و جهاد نموده اند در راه خدا با مالها و جانهاخشان نزد خدا مقامی ب

بل د دارند.

من غشمرضا قائد شهر فرزنهد ع دالحسهن سهاکن دود متولهد  8331بهه شهماره ش اسه امه  383مهی باشهم  .پهدر  ،مهادر  ،بهرادارن و خهوايران ،مهن در رايهی پاگباشهته
ام که رضای خدا در آن باشد و برای پیروی از کتا آسمانی قهرآن و بهرای ادا کهردن دخ هی کهه اسهشم بهه گهردن مهن دارد و بهرای تحقه ايهدا اخهن انقهش اسهشمی
که پاخه و شالوده ی انقش مهدی اس گام در اخن راه نهاده ام  .مهن خهودم ي هامی کهه عهزاداری امهام حسهین مهی شهد بها خهود مهی گفهتم ای کها
و حسین را خاری می کردم و حا زمان آن رسیده که به ندای ي من ناصر خ صرنی امام حسین ل ی
بله برادارن اخن ل ی

به ندای امام خمی ی اس که می گوخد جوانان عزخهز بها خه

گفته و به ج هه يای ج

در کهربش بهودم

علیه بار بشتابم.

دسه سهشح و بها دسه دخ هر قهرآن را برگیرخهد و چ هان از حیثیه خهود دفهاع ک یهد

که قدرت تفکر را از دشمن سهل نماخیهد و يمهانطوری کهه امهام فرمهود :مها اگهر کشهته شهوخم  ،پیهروزخم و اگهر بکشهیم بهازيم پیهروزخم و اخهن را يهم بدانیهد کهه شههدا
نمرده اند  ،بلکه نزد خدای خود روزی می خورند من اخن را می دانم که انسان فقط خک ار می میرد.
چه بهتر که مردن او باافتخار و بدون کولهه بهاری از گ هاه باشهد پیهام مهن بهه مله شههید پهرور اخهن اسه کهه امهام را خهاری ک یهد و بدانیهد کهه اخهن انقهش

پاخهه و

شههههههههههههههههههههههههههههههههههالوده ی انقههههههههههههههههههههههههههههههههههش مهههههههههههههههههههههههههههههههههههدی اسهههههههههههههههههههههههههههههههههه .
دخ ر عرضی نیس – خداحافظ
غشمرضا قائدشر – دود زرقان

خاررات:
6
66881.jpg
جلد دفترچه.jpg
1871831833

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرقان
نام شهرستان :زرقان

شهید محسن مهدی علمدارلو
تاریخ تولد83/1/7 :
تاریخ شهادت35/3/18 :

نام مدرسه :معدلی
زندگی نامه:
6
وصی نامه:
6
خاررات:
6
محسن مهدی علمدارلو.jpg
66 661.jpg, 66 668.jpg, 66.jpg
1878313113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :زرین دشت
نام شهرستان :زرین دشت

شهید عبدالعلی پاکیزه خو
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/3/14 :

نام مدرسه :دبیران
زندگی نامه:
در حا جم آوری می باشد.
وصی نامه:
در حا جم آوری می باشد.
خاررات:
در حا جم آوری می باشد.
شهید ع دالعلی پاکیزه خو.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدا

شهید سهام کرمی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت36/6/16 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمدرضا حسنی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید عبد الحسین رمضانپور
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/6/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
ع دالحسین رمضاناور.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید شاهپور فضیلت
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/4/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
شاياورفضیل .jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید رضا کوثری
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
رضاکوثری.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید دادا ...معمر
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید مسلم ملک نسب
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
مسلم مل
6

نس .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید عطاء ا ..ابراهیمی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/8/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
عطاءاله ابرايیمی.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید الیاس اخالق عالی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید منصور امامی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
م صورامامی.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید حبیب ا ...بهزادی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید هدایت بهمنی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/3/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمد پیروزبخت
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/6/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
محمد پیروز بخ .jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید علی حسنی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت38/11/14 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمدعلی حق پرست
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/8/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمد دانشور
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/14 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
خ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید حمید رضائی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/8/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
حمید رضاخی.jpg
3

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید افضل زارع
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/7 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید احمد رضا زمانی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/8/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید حاتم ستوده
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/18 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
حاتم ستوده.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید اله کرم صالحی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید موسی صالحی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
1811873186

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید علی ضامن صالحی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید سیاوش عابدی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
سیاو
6

عابدی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمد حسین عبادی نژاد
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/1/14 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید مصطفی عسکری
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/6/16 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید فرج ا ...کاظمی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید معراج کوه پیما
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت36/11/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید خدانظر معینی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید مرتضی مقبل
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/6 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید ولی ا ...ملکی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
ولی اله ملکی.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید آیت ا ...ناصری
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید غالمحسین نیک فطرت
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت37/8/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید یوسف امامی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید عبد الناصر حسینی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید علی محمد دهقان
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
علی محمد ديقان.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمد ساالری
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سپیدان
نام شهرستان :سپیدان

شهید محمدرضا صالحی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
خاررات:
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید مهراب احمدی
تاریخ تولد1681/6/15 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:مهرا

نام خانوادگی :احمدی

متولد8331:

تارخ شهادت63/88/11:

مح عملیات :فاو

رمز عملیات:

میزان عشقه شهید نس

فرزند:م وچهر
نام عملیات:والفجر1
سن شهید ي ام شهادت81 :

به ائمه ارهار:

وی به امامان شیعه خصوصا حضهرت علهی (ع) عشقهه زخهادی داشه و مهی گفه مها باخهد پیهرو آنهان باشهیم .در مراسهم يها و عهزاداری يها و عاشهورا يهم شهرک مهی
کرد.
.....................................................................................................................................................................................................
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

با پدر و مادر رابطه بسیار مهربانانه ای داش و در اخن زمی ه نمونه بود .در کاريای کشاورزی يم به پدر کم

می کرد.

..........................................................................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟

وی داماد عموخش را بسیار دوس داش و می گف خوشا به حا خودت که ج هه می روی.
.....................................................................................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
در مدرسه در گروه تواتر شرک می کرد و در دخ ر فعالی يای فري ی مدرسه شرک داش .
...........................................................................................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
در مسجد زخاد رف و آمد می کرد.بسیاری از ش يا رادخو و لقمه ای نان بر می داش و به مسجد می رف و يمان جا می خوابید.
........................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بود؟
وی از  83سال ی عضو بسیج بود و ش انه روز بابسیج يمکاری می کرد .در جاده يا ن ه انی می داد و از خودرويا بازرسی می کردند.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
و شما ای مادرم و حوايرم از شما میخوايم که مان د حضرت زخ ( ) باشهید کهه در زخهر ل هد کفهار پهلهوخش شکسه تها اسهشم را بهه زنهان و مهردان دنیها ثابه ک هداز
شما می خوايم حجا خود را رعاخ ک ید کهه اخهن م افقهان و دشهم ان از حجها و اخمهان شهما مهی ترسه د .و از تهو ای بهرادرم مهی خهوايم کهه سه ر مدرسهه را ريها
نک ی و با در

خواندن می تهوانی راه شههیدان را ادامهه ديهی.ای پهدر و مهادر و خهوايرم از شهما مهی خهوايم کهه اگهر بهه درجهه رفیه شههادت ناخه شهدم دلهم نمهی

خوايد که در مرگم سیاه پهو
پو

شهوخد و حتهی نمهی حهوايم کهه خه

قطهره اشه

برخزخهد چونکهه در شههادت حسهین(ع) کسهی ن هود کهه بهرای او اشه

برخهزد و سهیاه

شود.

ما را به ق اع و ص ر توصیه مهی کهرد  .مهادر و خهوايرانش را بهه رعاخه حجها سهفار

مهی کهرد و مهی گفه اگهر حجابتهان را رعاخه نک یهد نمازتهان مهورد ق هو

نیس .

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ مادر بزرگوار شهید:
شهید ق

از شهادت خود به خکی از دوستان اخ چ ین می گوخد:

من به ج هه می روم اگر سعادت داشته باشم و به شهادت برسم دوس دارم بدنم مان هد امهام حسهین(ع) زخهر سهم اسه ان قهرار گیهرد.اگهر يهم اسهیر شهدم بهه خهاد رفهشن
مسلم
ahmadi.jpg, Image633.jpg, Image633.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید داوود احمدی کشکولی
تاریخ تولد1684/6/18 :
تاریخ شهادت1633/11/14 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام خانوادگی:احمدی کشکولی

نام شهید:داوود

فرزند:بهمن

متولد8331:

تارخ شهادت66/88/17:

نام عملیات:

مح عملیات:مرخوان

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت81:

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام ام عشقه زخادی داش و اگر کسی به امام حر می زد ناراح می شد و از اخشان دفاع می کرد.

................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به امامان خصوصا امام حسین عشقهه زخهادی داشه و در مراسهمات محهرم شهرک مهی کهرد.نهام مقهد
عزاداری می رف .

امهام حسهین را بهر پیشهانی و سهی ه ا

مهی نوشه و بهه

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

وی ير جا که می خواس برود از مادر اجازه می گرف چون از پدر رو می گرف .خ

بار يهم بهرای کمه

بهه پهدر بهه تههران رفتهه بهود.ق ه از رفهتن بهه ج ههه يهم بهر

روی پدر بوسه می زند و از وی اجازه می گیرد.

..................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
از  1سا ق

از اخ که به ج هه رف شههادت آرزوخهش بهود و بهه نواريهای اي هران عشقهه داشه و ان يها را گهو

ندارخد!

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی به کوي وردی عشقه زخادی داش وبرخی مواق با دوستان خود به کوه می رف

.......................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
در مسجد رف و آمد داش و در نماز و مراسم يا شرک می کرد.
.....................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بود؟
وی در بسیج عضو فعا بود و با ان يا يمکاری نزدخکی داش .
.................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
ق

از شهادت چهره ا

فر کرده بود و شهادت از چهره ا

نماخان بود و پدر نیز اخن مساله را فهمیده بود.

........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟

مهی گرفه و مهی گفه نیتهی کهه مهن دارم شهما

ما با پیروی از اسشم و احکام نورانی ان می توانیم ادامه دي ده راه شهدا و پاسدار خون اخشان باشیم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
ما دارخد که شهدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگار خهود روزی مهی گیرنهد.بهه پهدر و مهادر خهود وصهی مهی که م کهه بعهد از شههادت مهن غم هین ن اشهید و رخه
سیاه ناوشید.
يمچ ین به مساله صله رحم و توجه دادن به اخن امر توصیه و ايتمام فراوان داش .يمچ ین به انفا نیز توصیه می کرد

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
خ

بار خ

دس ل ا

را به وی داد.

ahmadi.jpg

نو خرخده بود و چون دخد عموخش به ل ها

احتیها دارد بهه عمهو گفه کهه ل ها

يها را تهو بهردار.و چهون ل ها

يها انهدازه عمهو ن هود جهورابش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید رسول استوار
تاریخ تولد1651/8/1 :
تاریخ شهادت1633/1/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
....................................................................................................................................................................
وصی نامه:
....................................................................................................................................................................
خاررات:
....................................................................................................................................................................

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید ابراهیم بانشی
تاریخ تولد1651/6/15 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام خانوادگی:بانشی

نام شهید:ابرايیم

تارخ شهادت67/3/3:

متولد8318 :

رمز عملیات:

مح عملیات :شلمچه

فرزند:علی حسین
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت86 :

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
پسری بسیار شوخ ر و خ ده رو بهود.بهه دخ هران مح ه زخهادی مهی کهرد.مهدخر مدرسهه بهه دلیه يمهین اخهش نیکهوخش او را خیلهی دوسه داشه .بها د و جهرات
بود.بسیار اي نماز بود.و دوستانش را به مسجد می برد.ص يا کهه مهی شهد دوسه يمسهاخه ا

را( بها زدن سه

رخهزه بهه شیشهه خانهه شهان )بهرای نمهاز بیهدار مهی

کرد.

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

امام حسین را بسیار دوس داش .در عزاداری محرم پیراين سیاه به تن می کرد و در تشیی ج ازه شهیدان شرک می کرد.
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

در کار يای کشاورزی و باغداری به پدر کم

می کرد.بسیار با آنان مهربانانه و با روی گشاده برخورد می کرد .بسیار به آن يا احترام می گباش .

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امام حسین(ع) را بسیار دوس داش .
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
رابطه وی با مسهجد بسهیار ت ات ه

بهود  .نمازيهاخش را در مسهجد مهی خوانهد .دوسهتانش را حتهی اگهر شهده بهه زور بهه مسهجد مهی بهرد .در کهش

يهای قهران نیهز

شرک می کرد.

................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
به رواخ مادر بزرگوار شهید:
خ

بار برای زخارت امام حسین(ع)به کربش رفته بودخم.يمهه ا

احسها

مهی کهردم ابهرايیم ک هارم اخسهتاده اسه .بهه فرزنهدم مهی گفهتم ابهرايیم يمی جاسه ،ک ار مهن

اخستاده اس .فرزندم می گف مادر شاخد حال خو نیس !می گفتم نه اخ جاس .
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما باخد راه امام را ادامه ديیم.به خاد خدا باشیم و درس زندگی ک یم.ون بارخم خون شهیدان پاخما شود.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
دوستان خود را بسیار به نماز خواندن تشوخ می کرد.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ يمکشسی شهید
روزی آقای معلم در کش
معلم وارد کش

از دخن و دخان و خاکی بودن صح

می کرد کهه زنه

شد و گرد و خا يا را دخد.سوا کرد چرا اخن يمه خا در کش

6.jpg, 3.gif, 7.jpg, 3.gif

اسهتراح بهه صهدا درامهد و بچهه يها گهرد و خها زخهادی بهه پها کهرده بودنهد.ناگهاه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید جعفر بانشی
تاریخ تولد1651/6/18 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :جعفر

نام خانوادگی:بانشی

فرزند:ع دالرحیم

متولد8318 :

تارخ شهادت67/3/3 :

نام عملیات:

مح عملیات :شلمچه

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

وی از يمان ابتدا ساک  ،آرام  ،پا و معصوم بود.يمه او را دوس داشت د.به حر پدر و مادر گو

می داد.

اي نماز بود.برخی مواق نماز ش يم می خواند.اي شکوه و شکاخ ن ود.بی آزار بود.اخش نیکوخی داش .
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به ائمه ارهار احترام زخادی قاخ بود و در ماه محرم در عزاداری يا شرک می کرد.
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

وی به پدر و مادر عشقه زخادی داش و مادر نیهز او را بسهیار دوسه مهی داشه .از مدرسهه کهه تعطیه مهی شهد بهه صهحرا مهی رفه و در کاريهای کشهاورزی بهه پهدر
می کرد .برای مادر يم فرمان می برد و در کاريای خانه به او کم

کم

می کرد.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
ائمه ارهار علیهماالسشم

وصی نامه:
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
با خو بودن و اخ که ن بارخم خون با ارز

اخشان پاخما شود.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
از زبان پدر بزرگوارشهید:
خ

بار من و جعفر ير دو ج هه بودخم.ال ته پیش يم ن ودخم.ان بار خیلی بهه مهن سهخ گبشه چهون ن هران جعفهر بهودم.پادگهان معهاد بهودخم قهرار بهود بهه خهط اعهزام

شوخم.رفتم برای نماز مغر وضو ب یرم که دخدم خ
8.gif

نفر وضو گرفته و به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید جعفر بانشی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/15 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:جعفر
متولد8316:

نام خانوادگی :بانشی
تارخ شهادت66/8/11:

مح عملیات:شلمچه

رمز عملیات:

فرزند:مختار
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

جعفر بچه ای ارام و شوخ ر بود با يمه شوخی می کرد کوچ
می داد.نس

به حش و حرام بسیار حسها

عصر بر می گش پدر

يم از اخن کار

و بزر  ،بعضهی وقه يها کمه

بهود و دقه فهراوان داشه  .بها انکهه آن زمهان وسهیله نقلیهه زخهاد ن هود صه بهه شهیراز مهی رفه و وسهاخ مهی خرخهد و
تعج می کرد و می گف نمی دانهم چطهور جعفهر بهه اخهن زودی وسهاخ مهی خهرد و بهر مهی گهردد.گهايی بهه قهو خهود

برای رف قضا به بعضی خانواده يا که فقیر تهر بودنهد از يمهان وسهاخلش کمه
بیشتر روزيا به او جاخزه می دادند و او را «جعفر نمکی » صدا می کردند .

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

مهن جهارو مهی کرد،يهر کهاری بهه او مهی گفتهی بها خوشهروخی انجهام

مهی کهرد .معلهم يهاخش بهه خهارر شهعر يهاخی کهه مهی خوانهد و شهیرخن زبهان بهودنش

وی به امامان خصوصا حضرت امام حسین(ع) عشقه زخادی داش و در عزاداری يای عاشورا شرک می کرد.
وی به شیراز رف و زنجیر و شا گردن مشکی خرخد و با ان به عزاداری می رف .

با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
از زبان مادر بزرگوار شهید:
چه روز بعد از شهادتش خ

باربعد از نماز ظهر و عصر با عکسهش صهح

مهی کهردم و مهی گفهتم مهادر کجهای سهرت زخمهی شهده بهود مهی خهوايم ب وسهمش .بعهد

از دقاخقی خوابم برد.در خوا دخدم پدر جعفر با خکی از ايالی بهه خانهه آمهد.بها آمهدن آن يها فرزنهد کهوچکم صهدا زد جعفهر آمهد.دخهدم جعفهر از پلهه يها بهاال آمهد و سهفره
سفیدی يم به يمراه داش .من او را بغ کردم حسهابی بوسهیدم و گفهتم مها چهلهم تهو را يهم داده اخهم ن هاه کهن در ق رسهتان يهم براخه پهرچم زده انهد.گفه مها يمهه
پیش تو يستیم.نشس سفره را بها حهالتی از شهادی بهه زانويهاخش مهی زد،چیهزی يهم نخهورد.گفهتم کجهای سهرت زخهم شهد.سهم راسه سهر

را نشهان داد و گفه

زخم سرم اخ جاس و دخ ر چیزی نار .
برخی مواق يم که دلم می گیردروبروی عکسش می اخستم و با او درد د می ک م و از سختی يا و غصه ياخی که در د دارم با او صح

می ک م.

........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما باخد ادامه دي ده راه شهیدان باشیم و قدر و م زل خون ياخی که بهر زمهین رخختهه شهده انهد را بهدانیم و بفهمهیم شههیدان بهرای چهه رفت هد و چهه کهار عظیمهی انجهام
دادند.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
پدر و مادر عزخزم من {به} امید ح بسوی ج هه يای نور علیه ظلمه ريسهاار میشهوم و از شهما مهی خهوايم کهه يهی ن هران مهن ن اشهید و بهراخم دعها ک یهد کهه مهن
پیش از آنکه شهید بشوم راه کربشی حسی ی باز شود و من بهه زخهارت ق هر مطههر سهرور آزادگهان جههان بهروم و اگهر شههید بشهوم و در اخهن دنیها لیاقه زخهارت آن امهام
را نداشتم براخم دعا ک ید که توانسته باشم به اسشم خدم کرده باشم تها بتهوانم در آن دنیها بهه شهفاعتش ناخه شهوم .و در آخهر از شهما مهی خهوايم بهراخم دعها ک یهد تها
من يم يمچون علی اک ر(ع) و قاسم (ع) که در کربش شهید شدند من يم در کربشی اخران اگر لیاق داشته و با امید به خدا به سوی نور پرواز ک م

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ برادر شهید:
در مدرسه يمه او را دوس داشت د حتی مستخدم مدرسه که يمه از او می ترسیدند او را دوس داش .
معلم يا او را "جعفر نمکی" و "پف
7.bmp

نمکی" صدا می زدند .خ

روز يم وقتی کش

پ جم بودم معلم ما جعفر را به کش

آورد و چوبی به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید صادق بانشی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
فرزند:مسی اله

نام شهید:جعفر

نام خانوادگی:بانشی

متولد8331:

تارخ شهادت63/88/18:

مح عملیات :فاو

رمز عملیات:

نام عملیات:والفجر1
سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
اخشان در يمان اواخ کودکی بسیار فعّا و زرن

بود

در ماه رمضان يم علیهرغم سهن و سها کمهی کهه داشه و بها اخ کهه خهانواده ا
بسیار فعّا و زرن

بود  ،در خانه به مادر

کم

مهان روزه گهرفتن او مهی شهدند  ،روزه مهی گرفه  .اخشهان در يمهان اواخه کهودکی

می کرد و خانه را تمیهز مهی کهرد ،در بیهرون از خانهه يهم خهار و يماهای پهدر

بهود و يهر جها پهدر

مهی رفه  ،بها

او بود.
او اند اند بزر شد تا رايی مدرسه شهود .مهادر

وسهاخ مدرسهه ا

را آ مهاده کهرد .او در مدرسهه يهم خهو

درخشهید و از بچهه يهای در

با ر شوخ خود يمه را شیفته ی خود کرده بود

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

صاد نیز مان د خیلی از يم سن و سالهاخش درگیرم ارزه با شاه شده بود  ،عک

واعشمیّه ی امام را پخش می کرد و فرخاد مر بر شاه سر می داد.

خهوان کهش

بهود.

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

در روز يای محرم  ،در سهو مهوالخش حسهین  ،رخه سهیاه بهر تهن مهی کهرد و عهزادار مهی شهد و دوسه داشه در مجله

عهزاداری مهوالخش خهدم ک هد و يهر

کاری که می تواند انجام ديد.
در ماه رمضان يم علیرغم سهن و سها کمهی کهه داشه و بها اخ کهه خهانواده ا

مهان روزه گهرفتن او مهی شهدند  ،روزه مهی گرفه و مهی گفه  :بهرای پهدر و مهادرم

روزه می گیرم .او با اخ که سن کمی داش  ،دخ ران را به مسجد رفتن و خواندن دعای کمی سفار

رفتار شهید نس
در خانه به مادر

می کرد

به پدر و مادر
کم

تابستان يا به جای پدر

می کرد و خانه را تمیز می کرد ،در بیرون از خانه يم خار و يماای پدر

بود و ير جا پدر

می رف  ،با او بود.

چوپانی می کرد و در کاريای کشاورزی يم عصای دستش بود

موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
او در بازخ ری دس تواناخی داش وعضو گروه تواتر مدرسه بود و ير وق قرار بود نماخشی اجرا شود  ،از او يم دعوت می شد.
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
با مسجد خو گرفته بود و يمیشه به آنجا می رف و در يمه ی برنامه يای فري ی شرک داش
...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی با بسیج يم در کاريای ت لیغی و فري ی يمکاری داش .
................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم
ما باخد ادامه دي ده راه و يد شهدا باشیم و ن بارخم خون ان يا پاخما شود.و به خانواده شهدا احترام ب بارخم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
به نام خداوند متعا که يمه چیزمهان از اوسه  .زنهدگی و زنهده بهودنم از اوسه و ب هده بهه ع هوان خه
خدمتی به اسشم کرده باشم و بعد به فرمان امام عزخز ل ی

گفته  ،که می فرماخ د :مسوله اصلی ج

اس .

خون شهید برای يمیشه در رگهای اجتماع می جهد و در حقیق يهر گهروه دخ هر بهه قسهمتی از ماخمله
لهبا پیغم ر فرمود«:فو ک ذی بر بر ،حتی خقت فی سه ی اهلل واذا قته فهی سه ی اهلل فلهی
تا آن اه که در راه ح شهید شود يمی که در راه ح شهید شد دخ ر باال دس ندارد».

فهرد مسهلمان يهدفم از ج ههه رفهتن اخهن بهوده اسه کهه او

خهود جهاودان ی مهی بخشهد و شههید بهه تمهام ماخمله

خهود ،

فوقهه بهر» خع هی « بهاال دسه يهر نیکوکهاری  ،نیکوکهار دخ هری اسه

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ دختر عمه شهید
معلم کش

دوّم ابتداخی صاد خ

زن بی حجا و رهر دار شهاه بهوده کهه خه

روز بهه بچهه يهای کشسهش مهی گوخهد :م هادا کسهی بهه شهاه بهدگوخی ک هد  ،ي هوز

حرفهای معلم تمام نشده بود که صاد روی نیمک می رود و بل د  ،فرخاد مر بر شاه
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید عباس بانشی
تاریخ تولد1651/1/14 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :ع ا

نام خانوادگی:بانشی

فرزند:عو

متولد8316 :

تارخ شهادت67/3/3:

نام عملیات:

مح عملیات :شلمچه

سن شهید ي ام شهادت81:

رمز عملیات:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

او نس

به بقیه ی يم سن و ساالنش بچه ی آرامی بود.شوخ ر بود.از نماز و روزه غاف نمی شد.

بر روی مسائ اسشم پاخ د بود.در حیا م زلمان نوشته بود  ،خوايرم حجا تو س ر اس .
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

ماه محرم چفیه به کمر

می بس و به يمراه پدر

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

به عزاداری می رف .

با پدر و مادر بسیار محترمانه برخورد می کرد.مادر او را خیلی دوس داش .

وصی نامه:
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
با ت عی از دستورات اسشم و ري ر معظم انقهش و عزخهز داشهتن اخهران مهی تهوانیم از خهون شههیدان پاسهداری ک هیم و بها اخهش و رفتارمهان بهه دشهمن اجهازه نهديیم
جوانان ما را اغفا ک د.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ خواير شهید:
برادرم برای اعزام به ج هه به مقهر صهاح الزمهان شهیراز آمهده بهود.رفهتم در مقهر دن هالش.دسهتش را مههر زده بودنهد.دسهتش را بهه دخهوار سهیمانی کشهیدم و مههر
پا کردم.غاف از اخ که مهر تاخید آقا و موالخش را گرفته بود.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید محمد بانشی
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1633/8/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام خانوادگی :بانشی

نام شهید:محمد

فرزند:رضا

متولد8337:

تارخ شهادت66/3/81 :

نام عملیات:

مح عملیات:ج هه ج و

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت81:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
اخش نیکو شاخسته ای داش .عضو انجمن اسشمی مسجد و مدرسه بود.مهربان و دلسوز بود.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام خمی ی عشقه وافری داش و به اخشان عش می ورزخد در قسمتی از وصی نامه ا

درباره امام خمی ی اخن گونه می گوخد:

به خدا سوگ د اگر تکه تکه ام ک د و تکه يای بدنم را بسوزان د و خاکسترم را يم به درخا برخزند باز يم خاکسترم از میان اموا ندا می دي د:خمی ی!خمی ی!

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به امامان شیعه مخصوصا امام حسین(ع) عش می ورزخد و در عزاداری يای آن امام يمام شرک می کرد.

رفتار شهید نس
وی نس

به پدر و مادر

به پدر و مادر با احترام برخورد می کرد و در کاريای کشاورزی به پدر کم

فراوان می نمود.

ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امام خمی ی(ره)

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی عضو انجمن اسشمی مسجد و مدرسه بود.

نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
وی اغل نمازياخش را در مسجد می خواند و در مسجد يم فعالی يای فري ی انجام می داد.

با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
به رواخ مادر بزرگوار شهید:
پ
ام.خ

از شهادتش چ د سالی بود زنجیهری کهه بهرای عهزاداری ساالرشههیدان در مهاه محهرم داشه را گهم کهرده بهودم .خیلهی ناراحه بهودم کهه خهادبودی او را گهم کهرده
ش به خوابم آمد و نشانی زنجیر

را به من داد.فردا ص يمان نشانی را که داده بود رفتم و زنجیر

را پیدا کردم.

چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
با ت عی از اوامر ولی امر مسلمین و بیزاری از دشم ان اسشم و اخران می توانیم ادامه دي ده و پاسدار خون شهیدان باشیم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
 ...و من يم که خ

اخرانی مسلمان يستم وظیفه دارم که از دخن و کشور دفهاع که م و ج ههه بهروم.و يهم اک هون کهه اخهن وصهی نامهه را مهی نوخسهم بهرای نهمهین بهار

اس می خوايم ج هه بروم.به خدا سوگ د اگر تکه تکه ام ک هد و تکهه يهای بهدنم را بسهوزان د و خاکسهترم را يهم بهه درخها برخزنهد بهاز يهم خاکسهترم از میهان امهوا نهدا
می دي د:خمی ی!خمی ی!

ما می دانیم روزی مر سراغمان خوايد امد چه بخهوايیم چهه نخهوايیم.په

چهرا مها خودمهان بها افتخهار بهه سهراغ مهر سهرخ نهروخم و ان را در آغهو

دخن خمی ی که يمان دخن محمد( ) اس و با کشته شدن من جاودانه می ماند پ
مادرم کوه با

ن یهرخم؟.اگهر

ای گلوله يا مرا درخابید.

و مان د کوه در سختی يا استقام کن و با استقام خود در مر فرزندت ال وی جامعه قرار ب یر.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ يم رزم شهید:
وقتی با محمد به ج هه رفتیم داخ ج ههه خیلهی اخهش و رفتهار

تغییهر کهرده بهود.محمهد خهو بهود ولهی بهتهر شهده بهود.ان هار مهی دانسه کهه مهی خوايهد شههید

شود.بهش گفتم چی شده؟گف :شاخد دفعه آخر باشد و من دخ ر بر نمی گردم.حشلم کن.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید محمد بانشی
تاریخ تولد1651/8/17 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام خانوادگی :بانشی

نام شهید:محمد

تارخ شهادت67/3/3 :

متولد8318:
مح عملیات:شلمچه

رمز عملیات:

فرزند:جمشید
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
پسری آرام وص ور و پرکار بود.اخشقش خو بود.اجتماعی بود.صله رحم را به جا می آورد.
در در

و مدرسه يم خو

توصیه شهید نس

می درخشید .در کاريا زرن

بود.کم رو ن ود.

به امام و انقش و شهید:

وی به امام خمی ی و انقش اسشمی تعل خارر داش و يمین عش به امام و میهن بود که او را به سوی ج هه يا کشاند.

.................................................................................................................................

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به امامان ارهار و حضرت علی وپیام ر اسشم عشقه داش و در عزاداری امام حسین يم شرک داش .

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

با پدر و مادر بسیار محترمانه برخورد می کرد.با مادر

صمیمی تر بود.در کار يا به پدر و مادر کم

می کرد.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امامان شیعه
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
به رواخ مادر بزرگوارشهید:
خه

روز ق ه از اخ کههه ج ههازه خکهی از شهههدای روسههتای يمسههاخه را په

از  1سهها بیاورنههد،خوا دخهدم محمههد بهها پسههرعمه ا

مفقود بود) به خانه آمدند.محمد گف مادر چیزی نداری بخورخم.مهن يهم کهه مقهداری آ

جعفههر(کههه جسههد او را يههم تهها ان روز

پختهه بهودم گفهتم چهرا دارم ب شهی ید تها بیهاورم.براخشهان غهبا را گهرم کهردم و

اوردم جلوخشان گباشتم.يمین که خواست د بخورنهد دخهدم جمعیه زخهادی از رهر ق رسهتان مهی آخ هد.محمهد بهه جعفهر گفه نخهور بل هد شهو تها بهروخم.يهر چهه گفهتم
بخورد بعد بروخم گف نه تشیی ج ازه شهید واج تر اس باخد بروخم و بل د شدند و رفت د.
فردای آن روز خ ر دادند که ج ازه شهیدی که مربو به يمان روستا می باشد را می خواي د بیاورند.
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
يمانطوری که جوانان آن روز برای کشور خالصانه رفت هد و جهان دادنهد جوانهان امهروز نیهز خالصهانه بهه مهیهن عزخزمهان خهدم ک هد.خهاد و خهارره شههدا را زنهده ن هه
دارند و دن اله رو آنان باش د.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
وی پدر و مادر را سفار

خاررات:

می کرد که ير چه می توانید از نظر مادی و مع وی به ج هه يا و رزم دگان اسشم کم

ک ید.

بهترخن خارره از شهید:
به رواخ مادر بزرگوار شهید
پسر خاله محمد تعرخ می کرد:ج هه بودخم دخدم فرمانده دارد بامحمهد صهح
ای؟محمد گف بله.محمد داش برای فرمانده توضی می داد که من فشن جا
mohammad jamshid.jpg

مهی ک هد.رفهتم جلهوتر دخهدم فرمانهده از محمهد اخهن رهور سهوا مهی ک هد:آمهوز

دخهده

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید ولی اله بانشی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام خانوادگی:بانشی

نام شهید:ولی اله

تارخ شهادت61/3/1:

متولد8331 :

رمز عملیات:

مح عملیات:فاو

فرزند:خداخار
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت87:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

پسری پر تحر

و با جببه بود.اعتماد به نف

باالخی داش و اي صله رحم و بسیار شوخ ر بود.

اي کتا و کتابخوانی بود.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام و انقش اسهشمی عشقهه و توجهه زخهادی داشه و در فعالیه يهاخی مان هد :پخهش نمهودن عکه
برای م اس تهای خا
میزان عشقه شهید نس

و اخام اله و … فعالی داش .
به ائمه ارهار:

و اعشمیهه امهام  ،نوشهتن شهعار بهر دخواريا،نوشهتن مقالهه

وی به ائمه ارهار علیهما السشم عشقه زخهادی داشه و در مراسهمات شهادی و عهزای آنهان شهرک مهی کهرد.در عهزاداری يهای محهرم نیهز شهرک مهی کهرد و فعالیه
يای ت لیغی و پشتی انی داش .
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

به پدر و مادر احترام فراوان می گباش و در کار يا به اخشان کم

می کرد.

ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امامان شیعه و بزرگان دخ ی

موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی در سن نوجوانی در مسهجد جهام روسهتا کتابخانهه ای راه انهدازی کهرد و مسهوو آن شهد.يمچ هین در يمهان دوران و يمزمهان بها سها يهای او انقهش بها حهدود
خازده نفر از بچه يای مسجد گرويهی بهه نهام خهاوران حهز جمههوری اسهشمی تشهکی دادنهد و اخشهان سرپرسه آن شهد و مشهغو بهه فعالیه يهای فري ی،عقیهدتی
و مبي ی شدند .فعالی ياخی مان د :پخهش نمهودن عکه

و اعشمیهه امهام  ،نوشهتن شهعار بهر دخواريا،نوشهتن مقالهه بهرای م اسه تهای خها

و اخهام الهه .وی در مدرسهه

پیش نماز و عضو انجمن اسشمی بود
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
بیشتر وقتش را در مسجد می گبراند.عشقه خاصی به آموز

و فراگیری قرآن داش

...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
شهید در فعالی يای فري ی و ت لیغی گروه مقاوم و بسیج حضور داش .
.......................................................................................... ......................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
خون شهیدان يمیشه در ر يای اجتمهاع جهاری و سهاری اسه و اخهن مههم يرگهز ن اخهد فرامهو
يدفشان اسشم و امام و اخران عزخز بود.ايدا و آرمان يای واالی شهیدان يی گاه ن اخد فرامو

شهود کهه شههیدان بهه حه بودنهد و در راه حه بهه ج ههه رفت هد و

شود.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
اک ون که راه ح و راه بار را نیز ش اخته ام می خهوايم بهاالترخن سهرماخه خهود را کهه خهدا بهه مهن يدخهه داده اسه و آن جهان بهی مقهدار و آخهرخن سهرماخه م سه
به او بازگردانم و آن را در رايش به او يدخه که م .بهه جههان خهواران شهر و غهر ب وخیهد اگهر اگهر خانهه و کاشهانه ام را بهه آتهش بکشهید ،اگهر گلولهه ياختهان قله م را

سوراخ ک د آرزوی ش یدن خ

کلمهه ضهع و آرزوی فهرار از دخه م را بهه گهور خوايیهد بهرد.وای بهر آنهان کهه راه حه را شه اخته انهد و بهه خهاری آن نشهتافته انهد  ،وای

بر آنان که وظیفه دارند و قدرت دارنهد بهه ج ههه برونهد امها از آن فهرار مهی ک هد.ای مهادران م هادا از رفهتن فرزنهدانتان بهه ج ههه جلهوگیری ک یهد کهه در فهردای قیامه
نمی توانید در محضر خدا جواب وی حضرت زخ ( ) باشهید.خهداخا وقتهی کهه بها دشهمن روبهرو مهی شهوم فکهر اخهن دنیهای فرخ هده را از دلهم بیهرون کهن و فکهر خهد را
در قل م جای ده و گامم را مستحکم نما خداخا به سوی تو می آخم مرا در جوار رحم خود سک ی ده.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ يمرزم شهید:
ج هه بودخم(م طقه جفیر).خ

نامه از رهر نهامزدم آمهده بهود.چهون مهن ن هودم ولهی الهه نامهه را گرفتهه بهود.يمهین کهه آمهدم ولهی الهه گفه :خه

دارم!ولی به شرری آن را به تو می ديم که شام را به من بديی!من يم که م تظر ای
81.jpg, 87.gif, 8 (1).jpg, 31.jpg, 16.jpg, 1.jpg, 33.jpg, vali 81.jpg, 83.gif, 33.jpg

خ هر خهو

براخه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید هاشم بانشی
تاریخ تولد1651/8/7 :
تاریخ شهادت1635/11/13 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:ياشم
متولد8316:
مح عملیات :شلمچه

نام خانوادگی:بانشی

فرزند:خارمحمد

تارخ شهادت61/86/16:

نام عملیات:کربشی1
سن شهید ي ام شهادت81:

رمز عملیات:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی در مدرسه پسری فعا و پر ج

و جو

بود

دعای کمی را بسیار دوس داش و به حضرت ابوالفض ارادت خاصی داش
اي صله ی رحم بود ..نیکو خصل بود .شوخ ر و شیرخن سخن بود.
توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام خمی ی و ولی فقیه عشقه داش و عقیده داش ن اخد امام و انقش را ت ها ب بارخم تا خدای نکرده کشور به دس دشم ان و کفار نیفتد.
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به حضرت ابوالفض ارادت خاصی داش و دوس داش روضه خوان امام حسین باشد.

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

در عین شوخ ر عی احترام پدر و مادر را حفظ می کرد و آن يا را دوس داش .در کاريای کشاورزی به پدر کم

می کرد.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امامان شیعه و داخی ا

سی اله که بعدا شهید شد.

موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی اي ورز

ياخی چون فوت ا

 ،والی ا و ش ا بودو عضو تیم فوت ا و والی ا بانش بودو عشقه ی خاصی به ي ر نقاشی و خوش وخسی داش .

....................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
او در مسجد و در فعالی يای فري ی و ت لیغی مسجد مشارک می کرد.

................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
از زبان خوايرگرامی شهید:
وقتی ياشم شهید شهد مهن  1سها بیشهتر نداشهتم ولهی مهادرم مهی گوخهد او خیلهی تعصه ی بهود.مهن احسها
دانش اه به اصفهان می رفتم يمیشه احسا

مهی کهردم خه

تعله و دل رمهی خاصهی نسه

بهه او دارم.وقتهی بهرای

محهافظ و ن ه هان دارم.مهن وقه و بهی وقه بهرای بهرادرم نامهه مهی نوخسهم و از دلت هی يهاخم بهراخش

می گوخم.
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
خاد و خارره شهیدان باخد يمواره زنده بماند و مردم يهی گهاه فرامهو

نک هد کهه اگهر جهان فشهانی يهای شههدا ن هود اخهن کشهور معلهوم ن هود بهه چهه سرنوشهتی دچهار

شود.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
خداوند آنانی را که در رايش با ص يای م ظم و خ

پارچه يمچون کويهای آي ین پیکار می ک د دوس می دارد.

اخ جان ياشم بانشی امروز در ج ههه يهای ن هرد مهی جه م بهرای خهاری دخهن خهدا ومسهلمین  .بهه خهدا قسهم م هافقین بدان هد کهه اگهر خانهه و کاشهانه ام را بهه آتهش
بکش د دس از دخن خود بر نخوايم داش و اخن امام بر حه را خهاری خهوايم نمهود  .پهدر و مهادرم و بهرادرانم را سهشم مهی رسهانم مهن باخهد تها آخهرخن قطهره خهونم در
ج هه يا ن رد ک م  .مادرم! برادرانم را چون علی تربی کن و خوايرانم را زخ

وار.

وی به خواندن نماز اوّ وق و احترام به والدخن نیز بسیار تنکید می کرد

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ پدر بزرگوار شهید:
خ

ش ق

از شهادت ياشم را در خوا دخهدم کهه عهده زخهادی از مهردم روسهتا مهی خواي هد بهه اسهتق ا ياشهم کهه از ج ههه آمهده برونهد.مهن يهم بها آن يها رايهی

شدم.بعد دخدم که ياشم ل ا

بسیجی پوشیده و روی خ

تخته س

1.jpg, 1-8.jpg, 3.jpg, 11.jpg, hashem.GIF, 7.gif

ک ار جاده ای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید حسام الدین بهمه ای
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:حسام الدخن

نام خانوادگی :بهمه ای

فرزند:ساتیار

متولد8333 :

تارخ شهادت61/81/13:

نام عملیات:

مح عملیات:

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت11:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی بسیار اي نماز بود.صله رحم را بهه جها مهی اورد.فهردی اجتمهاعی بهود و بهه اخجهاد صهل و صهفا میهان رهرفین دعهوا مهی پرداخه .دارای اخهش پسه دخده ای بهود و
شرم و حیا از چشمانش نمودار بود.در عروسی يا و مجال

توصیه شهید نس

لهو و لع شرک نمی کرد.

به امام و انقش و شهید:

وی به امام ام و انقش عشقه زخادی داش و توصیه می کرد که باخد امام را دوس داشته باشیم.

..................................................................................................................................

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به امامان عشقه داش و در مراسم عزاداری امام حسین شرک می کرد و سی ه و زنجیر می زد.

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

در کاريای کشاورزی به پدر کم

می کهردو بهه مهادر احتهرام زخهادی مهی گباشه .و در کاريها از مهادر اجهازه مهی گرفه کهه مهادر يهم در جهوابش مهی گفتهه تهو مهرد

يستی و ن اخد از من اجازه ب یری.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
وی امام زمان(ع) را ال وی خوخش قرار داده بود.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
پدران و مادران وقتهی کهه خداونهد در بهدو تولهد فرزنهدانتان شهما را خوشهحا و اخهن فرزنهدرا بهه شهما بهه امانه مهی سهاارد په

در موقه گهرفتن آن امانه از رهر

خداوند خوشحا باشید که يمان گونه خوايد شد.
اخشان در جوا مادر که می گفته به ج هه نرو تو خهواير و مهادر داری مهی فرمهوده کهه م هر دخ هران خهواير و مهادر ندارنهد.و روزيهاخی کهه در بیمارسهتان بهوده بهه مهادر
توصیه می کرده که بعهد از مهن گرخهه و زاری نکهن مهن يهم مان هد بقیهه رزم هدگان.بعهد از شههادت مهن از يهی که

تهوقعی نداشهته بها

و در مراسهم شهادی مهردم

شرک کن و از کسی گشخه نکن.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
روزی در روستا با مادر راه می رفت د و ي امی که به زنان مهی رسهیدند شههید سهر

را پهاخین مهی انداختهه و سهشم مهی ک هد.وی در جهوا مهادر کهه مهی گوخهد پسهرم

چرا سرت را باال نمی گیری؟جوا می ديد خدا راضی نیس من به زنان نامحرم ن اه ک م م ر خودم خواير
bahmei.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید امان اله حبیبی
تاریخ تولد1685/8/8 :
تاریخ شهادت1636/7/61 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
....................................................................................................................................................................
وصی نامه:
....................................................................................................................................................................
خاررات:
....................................................................................................................................................................

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید عبداله حکیم نژاد
تاریخ تولد1651/1/61 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
....................................................................................................................................................................
وصی نامه:
....................................................................................................................................................................
خاررات:
....................................................................................................................................................................

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید علی بخش رخت افکن
تاریخ تولد1687/8/11 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :علی بخش

نام خانوادگی :رخ افکن

متولد8337 :

تارخ شهادت67/88/11 :

مح عملیات :اروندک ار

رمز عملیات:

فرزند :بخشعلی
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت16:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
اخش شهید بسیار خو بود و در اخن مورد زبانزد فامی بود.به نماز بسیار ايمی می داد و نس

موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی به کوي وردی عشقه داش .

....................................................................................................................................

به حش و حرام بسیار معتقد بود.

نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
شهید در مسجد رف و امد داش و نمازياخش را در مسجد می خواند.وی در مسجد قران يم می خواند.

...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی عضو گروه مقاوم بود و با آنان يمکاری نزدخکی داش  .ش يابرای اخس بازرسی و ن ه انی به م طقه می رفت د.
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما باخد ادامه دي ده راه اخشان باشیم و بها رفتهار واعمها خهود ن هبارخم خهون آنهان پاخمها شهود و حه آنهان ضهاخ شهود و بها اخهن کهار جلهوی تههاجم فري هی را يهم
ب یرخم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
آنقدر به ج هه يا می روم تا شهید شوم و اگر من شههید شهدم بهرای مهن گرخهه نک یهد.بهرای مظلومیه حضهرت زخ ه ( ) گرخهه ک یهد و يهر زمهان کهه سهر خها مهن
می آخید نوحه "شهید من" را بخوانید و مادر و خوايرانم را توصیه می ک م در ير حا مراق حجا اسشمی خود باش د.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ برادر بزرگوار شهید:
روزی علی بخش به خانه آمد و در جم خانوادگی خطا بهه پهدرم کهه وی نیهز نسه
که رد می شدم خ

نفر از ايالی مح که اي نماز و تقوی يم يس را دی

rakht afkan.jpg

بهه حهش و حهرام بسهیار حسها

بهود رو کهرد و گفه  :بابها امهروز در کوچهه بهاغ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید عبدالعظیم زارع
تاریخ تولد1651/4/17 :
تاریخ شهادت1637/1/14 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
....................................................................................................................................................................
وصی نامه:
....................................................................................................................................................................
خاررات:
....................................................................................................................................................................

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید علی رضا زارع
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:علیرضا

نام خانوادگی :زارع

فرزند:نج قلی

متولد8331 :

تارخ شهادت63/88/11 :

نام عملیات:والفجر1

مح عملیات:فاو

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت81:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
شهید بزرگوار دارای اخهش پسه دخده ای بهود.صه يها ق ه از رفهتن بهه مدرسهه حیهات و اخهوان را بهرای مهادر آ وجهارو مهی کهرد و در کاريهای خانهه بهه مهادر خهود
کم

می کرد.چون پدر اخشان از دنیا رفته بود سرپرستی اخشهان بهه عههده مهادر بهود و مهادر بها کهار و زحمه و کهارگری امهرار معها

می رف علیرضا کاريای خانه را انجام می داد و برای مادر غبا وچای درس می کرد.او بسیار دلسوزو مهربان و معصوم بود.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی توصیه می کرد که ن اخد امام و ولی فقیه زمان را ت ها گباش و باخد از امام خمی ی پیروی ک د.

مهی کهرد.چهون مهادر بهه صهحرا

................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به ائمه ارهار خصوصا امام حسین علیه السشم عشقه وافری داش و در مراسمات عزاداری شرک فعا داش .

رفتار شهید نس

به پدر و مادر:

با مادر رفتار مهربانانه ای داش و بسیار دلسوز وی بود.
در کاريای خانه به مادر کم

می کرد و از او دلجوخی می کرد.

..................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
ائمه ارهار وامام خمی ی(ره)

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
از خانواده عزخزم می خوايم که اگر خداوند مرا الخه داشه و شههید شهدم در مهر مهن سهیاه ناوشهید و عهزاداری نک یهد کهه م هادا دشهم ان اسهشم از مهر مهن شهاد
شوند.از مادر و خوايرانم می خهوايم کهه حضهرت زخ ه ( ) را ال هوی خهود ک د،صه ور باشه د و حجها اسهشمی را يرگهز فرامهو
ابوالفض وار پیرو امام (ره) و والخ فقیه باش د و آن را ريا نک د و يمواره پاسدار خون شهدا و ادامه دي ده راه شهدا باشید.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
مادر اخشان به دلی کهول سن و بیماری خارره ی خاصی در ذين ندارد.

alireza zare.jpg

نک هد.از بهرادرانم مهی خهوايم کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید منصور زارع
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1657/11/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :م صور

نام خانوادگی:زارع

فرزند:محمدعلی

متولد8338 :

تارخ شهادت17/88/11:

نام عملیات:

مح عملیات :شهربانی شیراز

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

اخش ورفتار شهید از يز نظر نمونه بود.ايالی روستا نیز به اخن امر اذعان داشت د.اي نماز بود و روزه و ساخر واج ات را به جا می آورد.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

ير موق به روستا می آمد نوار يا و اعشمیه يای امهام را مهی اورد و بهرای جوانهان جلسهه مهی گباشه و بهه ت یهین ارمهان يهای امهام و انقهش مهی پرداخه و از مهردم
می خواس امام را خاری ک د.

................................................................................................

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

شهید به ائمه و بزرگان دخ ی عشقه زخاد داش و چون در مسجد ح ی شیراز فعالی فري ی و سیاسی داش در يمه مراسمات شرک می کرد.
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

اخش و رفتار وی از يمه ما بهتر بود و به مادر عشقه فراوان داش .با بقیه ايالی نیز رفتار محترمانه ای داش و بسیار مردم دار بود.

..................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
وی به حضرت امام خمی ی و شهید دستغی و آخ اله محشتی شیرازی عشقه فراوان داش .
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود

وی از زمان انقش به ري هری شههید دسهتغی و اخه الهه محشتهی در فعالیه يهای سیاسهی و فري هی در مسهجد ح یه شهیراز مشهارک فعها داشه .و جهزو گهروه
انتظامات بود.يمچ ین به مجروحین حمشت ماموران شاه امداد می رساند.

.................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
معموال در مشکشت و گرفتاری يا از روح شهید خاری می رله م و شههید نیهز خهاری مهی ک هد.مهادرم نیهز يمیشهه اخشهان را در خهوا مهی دخهده کهه دارای جاخ هاه رفیه
بوده و می گفته من يمیشه حضور دارم.

........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما بازنده ن ه داشتن خاد و خارره شهدا و انتقا ارز
و اخشان را ال وی زندگی خوخش قرار ديیم.

يای شهید و دفاع مقد

بهه نسه يهای اخ هده مهی تهوانیم پاسهدرا خهون شههدا باشهیم.مها باخهد پیهرو شههدا باشهیم

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟

من مدت يا انتظار چ ین روزی را می کشیدم اگر از خون ما آزادی به وجود نیاخهد ب هبار از خهون مها رودخانهه جهاری شهود.يمچ هین شههید يهر موقه کهه بهه محه مهی
آمد رايایماخی راه می انداخ و مردم را به خاری امام و انقش فرا می خواند و توصیه می کرد امام و انقش را ت ها ن بارند.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
اخن شهید بزرگوار وقتی در شیراز در ي رسهتان نمهازی مشهغو بهه تحصهی بهود خانهه ای را اجهاره کهرده بهود.رفتهار و مه ش شههید بهه گونهه ای بهود کهه صهاح خانه بهه
وی احترام زخادی می گباش و او را بسیار دوس می داش .در روز شهادت شهید که  11بهمن  17بود اخشا
mansoor zare.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید سیف اله زارع مویدی
تاریخ تولد1688/3/1 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :سی اله

نام خانوادگی :زارع موخدی

متولد8333:

تارخ شهادت63/81/86:

مح عملیات:

رمز عملیات:

فرزند :عو
نام عملیات :عملیات بدر
سن شهید ي ام شهادت81:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:

از يمهان کهودکی عاقه و صه ور بهود .ايه مطالعههه بهود و چمهدانی پههر از کتها داشه  ،کتابههای شههرخعتی و شههید مطههری و توضهی المسهاخ امهام و کتابهههاخی در
مورد ج

را می خواند

در نامه ياخش يم بسار شوخ ر بود و با شوخی و اصطشحات مخصو

میزان عشقه شهید نس

به خود

سشم يمه را می رساند.

به ائمه ارهار:

وی در اخام محرم و عاشورای حسی ی در عزاداری يا شرک می کرد و وفعالی يای ت لیغاتی داش .

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

چون وض مالیمان خو ن ود با برخی از دوسهتان و آشه اخان بهه روسهتايای ارهرا بهرای نشهاکاری بهرنج و يمچ هین درو کهردن بهرنج مهی رفه و بهه گفتهه دوسهتانش
در کار يم با شوخ ر عی ياخش يمه را سرگرم می کرد

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
به امام خمی ی و شهید مطهری عشقه زخادی داش .

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)

در مسابقات والی ا نیز شرک می نمود
....................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
وی در مسجد حضور پررن ی داش و در کاريای ت لیغی مسجد شرک می نمود.عضو کتابخانه مسجد بود
...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی در فعالی يای پاخ اه مقاوم شرک داش و با آقای فريم د (مسوو ت لیغات سااه سایدان) يم خیلی گرم بود.
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
حاال يم مطمون يستم که او زنده اس و مشکشتمان را با او در میان می گبارم بهه عکسهش کهه ن هاه مهی که م و بهر سهر مرقهد
ک م.

وصی نامه:

يهم کهه مهی روم بهه او سهشم مهی

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

سخ رانی يای امام و آقای رالقانی را عشقه داش و نواريای آي ران را گو
و کتابهاخی در مورد ج

می داد

را می خواند .و می گف باخد از امام و انقش دفاع ک یم.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ مادربزرگوار شهید:
خ

بار خیلی رو کشید و از ج هه نیامد.من دلشوره داشهتم و پهیش خکهی از ايهالی روسهتا کهه صهاح نفه

داد و مرا آرام کرد.من يم برای آمدنش گوسف دی نبر کردم.وقتی از ج هه آمد
81.jpg, 6.jpg, 31.jpg, 3.jpg, 38.jpg, 13.jpg, Sayfola Ok.jpg, 8.gif

بهود رفهتم و بهرای آمهدنش دعها کهرد و تسه یحی بهه مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید سید مسلم سادات جیانی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/16/1 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
....................................................................................................................................................................
وصی نامه:
....................................................................................................................................................................
خاررات:
....................................................................................................................................................................

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید حسین صادقی
تاریخ تولد1656/1/15 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:حسین

نام خانوادگی :صادقی

متولد8313 :

تارخ شهادت67/3/3 :

مح عملیات :شلمچه

رمز عملیات:

فرزند:فر

علی

نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت83:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی اخش شیرخ ی داش .بازدگو

بود.عاش رف و آمهد و صهله رحهم بهود .بهه پهدر

دعای فر را با خود زمزمه می کرد.برای مادر خیلی عزخز بود.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام و انقش عشقه داش و از آن يا دفاع می کرد.

..................................................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

بهیش از يمهه عشقهه داشه و احتهرام بهزر تهر يها را حفهظ مهی کهرد.يمهواره

وی به ائمه ارهار مخصوصا امام رضا (ع) عشقه زخادی داش .

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

رفتار وی با پدر و مادر بسیار محترمانه و با اد بود.به پدر نیز عشقه خاصی داش .
در تابستان برای کم

به پدر به چوپانی می رف .

........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما می توانیم با ت یین ايدا شهدا و نشر آن در جامعه و ت عی از ري ری پاسدار خون شهیدان باشیم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
برادران شعارتان باخد اهلل اک ر باشد و مر بر آمرخکا.به ج ههه يها بشهتابید کهه ج ههه يها نیازم هد بهه تمهام نیرويها مهی باشهد .از امه مسهلمان انتظهار دارم کهه اسهشم را
بش اس د و به تمام روستا يا بش اسان د.روحانی را بش اس د و به دخ ران نشان دي د.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
به رواخ مادر بزرگوار شهید:
روز اولی که حسین به مدرسه رفه خیلهی زود برگشه و گفه مهن دخ هر بهه مدرسهه نمهی روم.ن هران شهدم و از او پرسهیدم چهرا اخهن قهدر زود آمهدی؟چرا دخ هر نمهی
خوايی به مدرسه بروی؟گف معلم ما س ی دارد من از او می ترسم!

3.jpg, 1.jpg, 1.jpg, 8.gif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید عبدالمجید عبدی
تاریخ تولد1685/8/1 :
تاریخ شهادت1631/4/18 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:ع دالمجید

نام خانوادگی:ع دی

متولد8331 :

تارخ شهادت68/1/83:

مح عملیات :عین خو

رمز عملیات:

فرزند:فض اله
نام عملیات:
سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی شجاع و نتر

بود.داری اخش حس ه ای بود.ر شعر داش و خو صح

می کرد.

او از يمان کودکی بهه مطالعهه کتها عشقهه وافهری داشه و کته بزرگهانی چهون شههیدان مطهری،رالقهانی و شهرخعتی را مطالعهه مهی نمهود .وی در سهفری کهه آخه
اله سید علی محمد دستغی به بیضا داش بهه محه سهخ رانی وی رفه و بهه سهوا وی در بهین جمه پاسه گفه کهه مهورد تشهوخ حضهار قهرار گرفه و آخه الهه
دستغی نیز کتابخانه ای در روستا تاسی

نمود.

وی به شهدا احترام و عشقه زخادی قاخ بود و در تشیی ج ازه انان شرک می کرد.

میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به ائمه ارهار خصوصا امام سجاد علیه السشم عشقه داش و صحیفه سجادخه اخشان را مطالعه می نمود.در عزاداری يای محرم نیز شرک داشت د.

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

رفتار وی نمونه بود.با مح

و دلسوز بود.

..................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
وی به شهید مطهری عشقه وافری داش و کتا يها و نهوار اخشهان را داشه و اسهتفاده مهی کهرد و نهام اخشهان را بهر در و دخهوار نوشهته بهود.وی يمچ هین بها آخه الهه
دستغی رابطه داش .

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
وی شعر می سرود و به کتابخوانی عشقه زخادی داش و خرخد کتا خکی از کاريای اصلی اخشان بود.

.......................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
وی در برنامه يای مسجد و مراسم يا شرک فعا داش و برای امام و انقش شعر می سرود و در مراسم يا می خواند.

.................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟

........................................................................................................................................

چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما باخد پا باشیم و درس زندگی ک یم و پیرو ائمه و شهدا باشیم تا بتوانیم از خون يا و آرمان يای بل د شهدا پاسداری ک یم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
من يی گونه توقعی از يی ک

ندارم فقط خ

خواسهته و آن يهم اخ کهه مسهجد روسهتای مها کهه چ هد سهالی نیمهه کهاره مانهده اسه را تکمیه ک یهد اگهر در توانتهان

باشد.

خاررات:
توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام و بزرگان سیاسی عشقه داشه و در دوران انقهش روی دخهوار يها شهعار نوخسهی مهی کهرد.عکه
اخشان فرا می خواند.

abdi.jpg

امهام يمیشهه يمهراه اخشهان بهود و مهردم را بهه اراعه از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید محمد حسن عبودی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:محمدحسن
متولد8331 :

نام خانوادگی :ع ودی
تارخ شهادت61/86 :

مح عملیات:شلمچه

رمز عملیات:

فرزند :محمد حسین
نام عملیات:کربشی1
سن شهید ي ام شهادت87:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
از کوچکی بسیار آرام اما مقتدر بود.در مدرسه نیز بسیار فعها و ايه در
بودو دخ ران را نیز به اخن مهم سهفار

بهود.و در کاريهای کشهاورزی بهه پهدر کمه

مهی نمهودو در انجهام فهراخض دخ هی بسهیار مقیهد

مهی نمهود .وی صهله رحهم را نیهز بهه جها مهی آورد و يمیشهه احهوا اقهوام را جوخها مهی شهد.اخهش نیکهوخی داشه و م ضه ط

بود.دارای شخصی اجتمهاعی بهاالخی بهود و دخ هران بهه ع هوان فهرد بزرگهی بها وی رفتهار مهی کردنهد.مسهوولین و معلمهان مدرسهه نیهز بهرای وی احتهرام خاصهی قاخه
بودند.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

امام را دوس داش و نس

به ايان به امام و انقش حسا

بود و اگر کسی حرفی می زد ناراح می شد

و می گف بدگوخی به انقش نک د و با کم ود ياخی که وجود دارد ناشکری نک ید.

..................................................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به ائمه عشقه داش و در اخام محرم در عزاداری يا شرک داش .

رفتار شهید نس

به پدر و مادر

وی بسیار مهربان بود.در خانه به مادر کم

می کرد و در کاريای کشاورزی نیز کم

حا پدر بود.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
پدر بزر اخشان که فرد مومن و با تقواخی بوده اس .

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
در مدرسه با دوستان فوت ا می کرد.

............................................................................................................. .......................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
وی در مسجد يم رف و آمد داش و در نماز و مراسم يا شرک می کرد.

...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
اخشان با داخی خود که ان زمان مسوو بسیج مح بوده يمکاری نزدخکی داشته و بسیجیان را ث

وصی نامه:

نام می کرده اند.

مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
در سختی يا سازگار و شاکر باشید و نزد دخ ران شکوه نک ید.ناشکری نک ید.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
آخرخن باری که می خواس به ج هه برود پدر به اخشان می گوخد کهه ج ههه دخ هر به
ما ندخده خرخدخم.

oboodi.jpg

اسه و نهرو .اخشهان در جهوا مهی گوخ هد :شهما مهی خوايیهد دخهده بخرخهد ولهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید محمد رضا کشاورز
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید:محمدرضا

نام خانوادگی:کشاورز

فرزند:علی

متولد8333 :

تارخ شهادت68/3/13:

نام عملیات:

رمز عملیات:

مح عملیات:شلمچه

سن شهید ي ام شهادت87:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی بسیار مهمان نواز بود و اگر آش اخی را در کوچهه مهی دخهد از را بهه خانهه مهی اورد و از وی پهبخراخی مهی کهرد.نسه
بود .دارای حسن خل و خو

میزان عشقه شهید نس

صح

بود.

به ائمه ارهار:

وی در مراسم عزاداری ساالر شهیدان حضور فعها داشه بهرای عهزاداران زنجیهر مهی خرخهد و خهود نیهز ل ها
عشقه فراوان داش .

رفتار شهید نس

بهه حهش و حهرام و حه ال ها

بسهیار حسها

به پدر و مادر

مشهکی مهی پوشهید.وی بهه امامهان و حضهرت علهی (ع)

در کاريای خانه به مادر کم

می کردو در کاريای بیرون نیز به پدر کم

مهی کهرد.مهربهان و دلسهوز بهود.ي هام اعهزام بهه ج ههه نیهز در شهاه چهراغ از پهدر اجهازه مهی

گیرد و رايی ج هه می شود.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
چون اخشان به دخدار امام خمی ی ناخ شده بود به وی عشق زخادی داش و عش امام در سر

بود.

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
در خانه خکی از قوام اتاقی را گرف و در ان کتابخانه راه اندازی کرد.

....................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
وی به صورت داخم در مسجد و مراسم يا حضور داش .

...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی عضو بسیج بود و يمکهاری زخهادی بها انهان داشه و در جايهای مختله ن ه هانی مهی داد .و مهی گفه حهاال کهه نمهی تهوانم ج ههه بهروم دوسه دارم در اخهن راه
خدم ک م.
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
خ

بار شهید با پدر

شیراز بوده در خیابان ر ابی را مهی بی هد برمهی دارنهد و بهه خانهه مهی اورنهد.پهی از شههادت دو بهار بهه خهوا خکهی از بسهت ان مهی اخهد و ادر

ر ا را در خانه می ديد و می گوخد ر ابی که در خانه دارخد ما حش نیس آن را از خانه بیرون ک ید تا من معب ن اشم.
........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
به دخن اسشم و مسلمانان خدم ک ید و برای رضای خدا کار خیر انجام ديید.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟

اخن مردم جوانانی از دس داده اند که جزو بهترخن يها بهوده انهد و يدفشهان حفهظ و برقهراری اسهشم و قهرآن اسه .په
شهید شدم مرا غس نديید چون ن

اس بهرای کسهی کهه معلمهش حسهین(ع) را غسه نهداده باشه د  ،خهود

را کفن ناوشانیدند.بر مزارم گرخه نکرده و گ نرخزخد زخرا چهه انصها کسهی را کهه ري هر

شهما مهردم مهدخون خهون شههیدان يسهتید.اگهر

را غسه دي هد.کفهن بهراخم ناوشهید چهون حسهین (ع)

حسهین(ع) را از میهان نیهزه و خ جهر بیهرون اوردنهد.اگهر خواسهتید گرخهه ک یهد

بر حسین علیه السشم گرخه ک ید.

خاررات:
توصیه شهید نس
خ

به امام و انقش و شهید:

بار وی از رر بسیج دانهش آمهوزی بهه يمهراه شههید مهراد محمهدی بهه دخهدار امهام خمی هی(ره) شهتافت دو بهرای محمدرضها بهتهرخن لحظهه زنهدگی يمهین دخهدار

امام بود.و وقتی که برگش يمین دخدار امام را تعرخ می کرد.و می گف چه خو اس که
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید مراد محمدی
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :مراد

نام خانوادگی :محمدی

فرزند :علی

متولد8336:

تارخ شهادت68/7/11:

نام عملیات:

مح عملیات:م طقه محرم رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت86:

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی بسیار اي نماز و تقوی بود .اي کتا خوانی و کتا خرخدن بود.فردی باسخاوت و بخش ده بود.دارای اخش نیکو و حس ه ای بود.

توصیه شهید نس

به امام و انقش و شهید:

وی به امام خیلی عشقه داش و او را مقتدای خودمی دانس .

..................................................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی به امامان شیعه خیلی عشقه داش و زندگی نامه يای آنان را می خواند و در عزاداری سرور و ساالر شهیدان شرک می کرد.

رفتار شهید نس
رفتار وی نس

به پدر و مادر
به پدر و مادر مهربانانه بود و به انان در کاريا کم

می کرد.

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
امام خمی ی(ره)

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)

....................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
در نماز جماع و مراسم يا شرک می کرد.

...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی با بسیج و نیروی مقاوم آن زمان يمکاری داش .

................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟

........................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
قل ما باخد با شهدا باشد و ادامه دي ده راه اخشان باشیم.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
وی بسیار اي خانه را به خواندن نماز توصیه می کرده اس .
پدر و مادر گرامیم اگر من شهید شدم برای من سیاه پو

نشوخد و بهه اقهوام نصهیح ک یهد کهه ل ها

کوچکم نماز و روزه خاد ديید تا نهها تقهوی در زمهین باروران هد کهه مهن از معلمهم حسهین(ع) در

سهیاه بهر تهن نک هد و ل ها

يهای شهادی باوشه د و بهه بهرادران

شههادت و شههام آمهوختم.مهادر عزخهزم مهرا به خش کهه نتوانسهتم

برای يی کاری انجام ديم.

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
خ

بار مادر به او می گوخد که برای معامله و کس و کار با برادرت بهرو کهه او در جهوا مهادر مهی گوخهد مهادر در اخهن کهار شهاخد قسهم دروغ بخهورم و مهن اخهن کهار را

نمی ک م و دوس دارم ما حش به دس آورم.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :بیضا
نام شهرستان :سپیدان  -بیضا

شهید سید عبداله موسوی
تاریخ تولد1684/6/11 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه................. :
زندگی نامه:
نام شهید :سیدع داله

نام خانوادگی:موسوی

فرزند :علی بابا

متولد8331 :

تارخ شهادت68/1/86:

نام عملیات:

مح عملیات :عین خو

رمز عملیات:

سن شهید ي ام شهادت83 :

مهم ترخن فضیل يای اخشقی،رفتاری و ع ادی شهید:
وی از يف سال ی نماز می خواند و با لحن خوشی که داش بسهیار زخ ها نمهاز مهی خوانهد.در روزيهای گهرم تابسهتان روزه مهی گرفه و نههی از م کهر و امهر بهه معهرو
را سر لوحه کاريای خود داش  .وی در نوب يهای مختله اذان در خانهه اذان مهی گفه و يمیشهه بها لحهن خوشهی کهه داشه قهرآن مهی خوانهد .نمهاز شه يهم مهی
خواند و نس

به حش و حرام بسیار معتقد و پای ب د بود .نس

توصیه شهید نس

به حجا زنان حسا

بود و به انان تبکر می داد .مظلومی در چهره ا

به امام و انقش و شهید:

امام را بسیار دوس می داش و از اخشان دفاع می کرد و می گف باخد مردم را به رر امام و آرمان يای وی راي ماخی ک یم.
..................................................................................................................................
میزان عشقه شهید نس

به ائمه ارهار:

وی در اخام محرم خود عزاداری را راه می انداخ .علم حم می کرد .نوحه خوانی میکرد و برای مردم سخ رانی می کرد.
رفتار شهید نس

به پدر و مادر

نماخان بود.

به پدر و مدر عشقه فراوان داش و آن يا را بسیار دوس می داش .

.................................................................................................................................
ال وی شهید در زندگی چه کسی بوده اس ؟
وی به شهید دستغی عشقه فراوان داش .

.................................................................................................................................
موفقی يای شهید در چه زمی ه ياخی بوده اس ؟(علمی-فري ی-ي ری-ورزشی)
خط بسیار زخ ا و صدای دل شی ی داش .عضو کتابخانه بود و با دوستان ورز

می کرد.

....................................................................................................................................
نحوه حضور شهید در مسجد چکونه بود
اکثر اوقات در مسجد نماز می خواند.برخی مواق يم روی م ر می رف و برای مردم سخ رانی می کرد.
...................................................................................................................................
نحوه يمکاری شهید با بسیج چ ونه بوده؟
وی با بسیج يمکاری داش .ل ا

بسیجی می پوشید و به مادر می گف اخن ل اسی اس که من با ان زخر خا می روم.

................................................................................................................
با توجه به اخ که شهدا زنده اند و ناظر بر ما يست د آخا خارره ای در اخن زمی ه دارخد؟
از زبان مادر محترم شهید:
روز عاشورا خکی از سا يای بعد از شهادت پسرم در خانه خکهی از يمسهاخه يها نهبری مهی پخت هد..مهن بهرای کمه

بهه آنجها رفهتم .خکهی از زنهان ايه محه بهه مهن

گف ير وق اسم پسرت را می اورم کمکم می ک د و گره از کارم بهاز مهی شهود.در يمهان لحظهه حهالتی بهه مهن دسه داد و بهر قله م گبشه و تهوی دلهم گفهتم مهادر
تو کم

يمه می ک ی ولی کم

مادرت نمهی ک ی؟شه کهه برگشهتم خانهه و خوابیهدم در خهوا شههید را دخهدم کهه بهه رهر مهن امهد.بهه او گفهتم سهید ع دالهه تهو

يستی؟گف مادر جان من چه موق شما را ت ها گباشتم ؟من يمیشه در ک ار شما يستم.گفتم م رچرا؟
گف م ر تو امروز ن فتی که به داد يمه می رسی به داد مادرت نمی رسی؟!
.......................................................................................................................................
چ ونه از خون شهدا پاسداری ک یم؟
ما باخد با اعمالمان ادامه دي ده راه شهدا باشیم و خاد آن يا را در جامعه زنده ن ه دارخم و ن بارخم حون اخشان پاخما شود.

وصی نامه:
مهم ترخن وصی و توصیه يای شهید در چه مواردی بوده اس ؟
ای پدر و مادر مهربان و عزخزم برای من اگهر ان شهاءاله شههید شهدم يهی گونهه نهاراحتی نداشهته باشهید چهون اخهن امهانتی بهه دسه شهما و شهما باخهد بهه او بسهاارخد و
من از آنِ شما نیستم بلکه از آنِ مهدی(عج) يستم و در ضمن مهوقعی کهه مهرا تشهیی ج هازه مهی ک یهد خه

دسه مهرا از تهابوت بیهرون بیاورخهد تها مهردم خیها نک هد

با ثروت زخادی از اخن دنیا رفتم و ير  3رر تابوت من ب وخسید " مادر من را حش کن".
به مادر می گفته مادر شیرت را حشلم کن چون اگر حشلم نک ی ج هه من يم ق و نیس .

خاررات:
بهترخن خارره از شهید:
وی به دلی کمی سن و قد کوتايی که داشه بهرای اعهزام بهه ج ههه ق هولش نمهی کردنهد.بهرای يمهین بهه نهواحی بسهیج مختله فهار
باالخره ق ولش کردند و نامه اعزام را به دستش می دي د.ي امی که به خانه باز می گرددبا چهره ای خوشحا و
moosavi.jpg

مراجعهه مهی کهرد تها اخ کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید الهیار مفتخر
تاریخ تولد1686/3/8 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :اول رشته علوم انسانی دبیرستان ابوذر -شیراز
زندگی نامه:
شهههید الهی هار مفتخههر در سهها 8333در روسههتای مهههارلو نههو بههه دنی ها امههد.تحص هیشت خههود را تهها او دب رسههتان ادامههه داد و سههرانجام در تههارخ 81/81/8361در م طقههه
رشئیه در عملیات خی ر به فیض رفی شهادت نائ امد.
وصی نامه:
بر ير فرد مسلمان و خز الهی واجه اسه کهه از خهون شههدا دفهاع ک هد,راه شههادت را ادامهه ديهد,ن هبارد خهون شههدا يهدر رود.ارزوی شههادت ک یهد کهه مهر در
رختخوا ن

اس .

خاررات:
موجود نیس .
اله خار مفتخر.jpg
18اله خار مفتخر.jpg37167836

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید حاتم سلیمی
تاریخ تولد1684/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :چهارم ابتدایی
زندگی نامه:
شهههید حههاتم سههلیمی در سهها 8331در خیرابههاد ج ه فسهها از توابه شهرسههتان فسهها دخهده بههه جهههان گشههود.سههرانجام در تههارخ 16/86/8361در عملیهات کههربشی 1در
م طقه شلمچه در حین پیشروی به رر مواض مزدوران عراقی بر اثر اصاب تیر مستقیم به بدنش به فیض شهادت نائ امد.
وصی نامه:
من مشتا شهادتم چون ح

می ک م که با رخختن خون من وجهدانهاخی بیهدار مهی شهود و قله يهاخی بهه خهارر انقهش و اسهشم وامهام بهه تهاش مهی افتهد په

بهتر که يمه با خدا باشیم تا او يم خارخمان ک د چه در دنیا و چه در اخرت.
خاررات:
موجود نیس .
حاتم سلیمی.jpg
17حاتم سلیمی.jpg1873817176

چهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید فرزاد شفیعی
تاریخ تولد1681/8/16 :
تاریخ شهادت1633/11/61 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
اخن شههید بزرگهوار در خهانواده ای مهبي ی در شههر سروسهتان دخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی رادر دبسهتان سهی وخه وراي مهاخی رادر ديخهدا ودبیرسهتان رادر
مدرسه شههید مطههری ادامهه داد ودر سها 8366عهازم ج ههه شهد وسهرانجام در سهحرگاه روز 36/81/8366در م طقهه خرمها در عملیهات والفجهر 86لشهکر 81فجهر بهر
اثر اصل

گلوله به فیض شهادت نائ آمد

وصی نامه:
بار پروردگارا توخی که به نهان وآشکار اخن ب ده ذلی ونادم آگايی توخی که از گ ايانم باخ ری به سوی تو باز می گردم وامید به عفو از تو دارم
خاررات:
موجودنیس
فرزاد شفیعی.jpg
81فرزاد شفیعی.jpg37131317

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد حسین شفیعی
تاریخ تولد1686/1/6 :
تاریخ شهادت1631/11/7 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
شهید محمد حسین شفیعی در سها 8333در خهانواده ای مهبي ی در سروسهتان بهه دنیها آمهد تحصهیشت خهود راتها دبیرسهتان ادامهه داد وسهرانجام رايهی ج ههه شهد ودر
تارخ 7/81/8368در م طقه خرمشهر در عملیات بی المقد

به شهادت رسید

وصی نامه:
به راستی که امروز روز عمه اسه وحسهابی در کهار نیسه وفهردا قیامه اسه وروز حسها اسه ودخ هر عمه در کهار نیسه مهردم عزخهز بدانیهد کهه در روز قیامه
حسابی يم اس پ

شما مردم باخد با عملتان که می ک ید خ

کار خیر وخداپس دانه انجام ديید

خاررات:
مادر شهید فرمودند فرزند

چ دخن مرحله که رفته بود ج هه خه

شه بهاز مهی خواسه بهرود ومهن در حیهات قفه کهردم کهه اخشهان نتوانهد بهرود ولهی شه وقتهی از

خوا بیدار شدم دخدم قف بدون يی ضربه ای باز شده و محمد حسین به ج هه اعزام شده اس
محمدحسین شفیعی.jpg
13محمدحسین شفیعی.jpg1873811666

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید حبیب اله فالحی
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
شهههید ح یه الههه فشحهی در سهها  8331در خههانواده ای مههبي ی در شهرسههتان مرودش ه چشههم بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی رادر مرودشه وراي مههاخی ودبیرسههتان
رادر سروستان گبراند اخشان در سا 8361در خ ان خدمتی لشکر 33المهدی گردان فجردر عملیات کربشی 3در م طقه شلمچه به فیض شهادت رسید
وصی نامه:
از پدر ومادر عزخزم در خواس دارم که يمیشه در يمه مراح زندگی ص رپیشه ک د که خداوند با صابران اس
خاررات:
موجود نیس
ح ی اهلل فشحی.jpg
67ح ی اهلل فشحی.jpg37131313

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید رمضانعلی گلی
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
شهههید رمضههانعلی گل هی در سهها 8331در سروسههتان بههه دنی ها امههد.تحص هیشت خههود را تهها او دبیرسههتان ادامههه داد.سههرانجام در سهها 8366راي هی ج هههه شههد ودر تههارخ
61/68/8368در عملیات فت الم ین به فیض شهادت نائ امد.
وصی نامه:
ما رفت ی بودخم چه امروز,چه فردا,چه با مر ر یعی,چه با شهادت.پ

بهتهر نمهی بهود کهه مهن شههید شهوم و حسهین زمهانم را خهاری نمهاخم په

ی مسلمانان جهان چشم امیدشان به ما جوانان اخران اس باخد بج یم.
خاررات:
موجود نیس .
رمضانعلی گلی.jpg
11رمضانعلی گلی.jpg1877866176

يهم اک هون کهه يمهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد تقی نادری
تاریخ تولد1686/4/18 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
شهههید محمههد تق هی نههادری در سهها  8333در سروسههتان در خ ه

خههانواده مههبي ی بدنیاامههد.در تههارخ 81/81/8361در عملی هات خی ههر در م طقههه رشئی هه بهها عههده ای از

يمرزمانش به فیض شهادت نائ شدند.
وصی نامه:
پیام من به خانواده ام اخن اس که اگر شهید شدم يهی ن هران ن اشهید چهون يسهتیم و از زنهده يها زنهده تهر يسهتیم و نهزد خداونهد روزی مهی رل هیم و بهه فکهر قیامه
خودتان باشید من دلم می خوايد که اگر شههید نشهدم بعهد از پیهروزی بهه عهرا بهروخم و حهرم اقها ابها ع هداهلل را زخهارت ک هیم و روانهه قهد
يای مقد

مل مستضع فلسطین يم از چ

خاررات:
موجود نیس .
محمد تقی نادری.jpg
68محمد تقی نادری.jpg37131313

اخن دشم ان ازاد سازخم.

شهرخ شهوخم و سهرزمین

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد کریم نظریان
تاریخ تولد1685/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری-سوم
زندگی نامه:
شهید محمد کهرخم نظرخهان در سها  8331در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه جههان گشهود.گهر چهه دورا دبیرسهتان را بهه اتمهام نرسهانده بهود بها شهروع ج ه
تحصیشت را ريا کرد و به سوی میهدان جههاد بها دشهمن پها نههاد و سهرانجام در تهارخ 63/86/8361در م طقهه خرمشههر در عملیهات کهربشی 3بهه فهیض شههادت نائه
امد.
وصی نامه:
خداخا,خاد دنیا را در میدان ن رد با دشم ان از دلهای ما بیرون کن.خداخا ما را در اخن ن رد يمرايی کن.ما در
خاررات:
موجود نیس .
محمد کرخم نظرخان.jpg
76محمدکرخم نظرخان.jpg1871111331

اخثار و شهادت را از معلممان حسین(ع)آموختیم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید مجتبی مسیح زاده
تاریخ تولد1684/3/3 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
شهههید مجت ههی مسههی زاده در ششههم شهههرخور 8331در خههانواده ای مههبي ی در روسههتای مهههارلو دخههده بههه جهههان گشههود.او در دبیرسههتان شهه انه روزی نمونههه شهههید
مطهری مشغو به تحصهی شهد تها اخ کهه بهه ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره رفه و در تهارخ 61/86/8361در عملیهات کهربشی 3در م طقهه خرمشههر بهه فهیض
شهادت نائ امد.
وصی نامه:
از پدر و مادر عزخزم درخواس دارم که يمیشه و در يمه مراح زندگی ص ر پیشه ک د که خداوند با صابران اس .
خاررات:
موجود نیس .
مجت ی مسی زاده.jpg
71مجت ی مسی زاده.jpg37131313

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید رستم تقی پور
تاریخ تولد1685/1/6 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان مطهری
زندگی نامه:
شهههید رسههتم تق هی پههور در سهها 8331در خههانواده ای مههبي ی در سروسههتان دخ هده بههه جهههان گشههود تحص هیشت خههود را تهها کههش

دوم مقط ه متوسههطه در دبیرسههتان

سی وخه گبراند ومدت 6مهاه بهه صهورت افتخهاری در سهااه خهدم نمهود ودر تهارخ 83/66/8311ي هامی کهه ر ژخهم بعثهی بهه کشهور تجهاوز نمهود بهه ج ههه اعهزام ودر
چ د عملیات حضور داشت د وسرانجام در عملیات خی ر در خ ان خدمتی لشکر 33المهدی گردان حمزه سیدالشهدا در مح رشئیه به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
از پدر ومادرم درخواس دارم که يمیشه ودر يمه مراح زندگی ص ر پیشه ک د که خداوند با صابران اس
خاررات:
موجود نیس
رستم تقی پور.jpg
37133131-61877861336

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید عبداله زارع
تاریخ تولد1685/1/5 :
تاریخ شهادت1631/7/15 :

نام مدرسه :دبیرستان نمازی
زندگی نامه:
شهههید ع دالههه زارع اول هین شهههید بس هیجی شهرسههتان سروسههتان در سهها 8331در روسههتای کوي جههان در خههانواده ای مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی و
راي ماخی رادر کوي جان به پاخان رسهاند وخکسها در دبیرسهتان نمهازی شهرسهتان شهیراز مشهغو بهه تحصهی شهد و په

از تعلیمهات نظهامی بهه ج ههه اعهزام شهد ودر

سا 8366در عملیات ثامن االئمه به صورت مظلومانه ای توسط نیرويای بعثی عرا به شهادت رسید
وصی نامه:
خدا را می توان به چ د صورت خدم کرد وبهترخن آن اخن اس کهه انسهان از تمهام مادخهات چشهم باوشهد وحتهی از بهتهرخن چیهز خهود
در راه خدا ماخه ب بارد ولی باز يم ضرر نخوايد کرد
خاررات:
موجود نیس
ع داهلل زارع.jpg
1ع داهلل زارع.jpg37161137

کهه يمهان جهان او مهی باشهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمحسین حسینی
تاریخ تولد1685/8/5 :
تاریخ شهادت1631/11/15 :

نام مدرسه :راهنمایی فتح کوهنجان
زندگی نامه:
شهههید غشمحسههین حسههی ی در سهها 8331در روسههتای کوي جههان بههه دنیهها آمدتحصههیشت ابتههداخی خههود را در محهه زنههدگیش گبرانههد وبعههد بههه شههغ داماههروری
وکشههاورزی مشههغو شههد ودر تههارخ 81/88/8368از رههر سههااه بههه ج هههه اعههزام شههد وسههرانجام در سهها 8361در م طقههه شههريانی در عملیهات والفجههر 8براثههر اصههاب
خمااره به شهادت رسید
وصی نامه:
امیدوارم در يمه حا پشتی ان والخ فقیه باشید ودر مرحله ی او نماز را به پادارخد که خداوند متعا در قرآن کرخم تبکر داده اس ناز به پا دارخد
خاررات:
مادر شهید فرمودند فرزند اخشان با توجه به شراخط س ی که به ج ههه اعهزام نمهی کردنهد بها دسه کهاری تهارخ تولهد در ش اسه امه بهه ج ههه اعهزام شهدند وفهردی بسهیار
مهربان نس

به خانواده ودوستان خود بود

غشمحسین حسی ی.jpg
86سید غشمحسین حسی ی.jpg37161117

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمود روحانی
تاریخ تولد1684/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :راهنمایی ولیعصر
زندگی نامه:
شهههید محمههود روحههانی در سهها 8331در خههانواده ای مههبي ی در سروسههتان دخ هده بههه جهههان گشههود پههدر
راي ماخی در مدر سه ولیعصر گبراند ودر حین در

کشههاورز بههود شهههید دوران تحص هیشتش را تهها کههش

خوانهدن بهه نیهروی بسهیج پیوسه وعهازم ج ههه شهد 1مهاه از عمهر پربرکه خهوخش رادر ج ههه يهای ج ه

نمههود وسههرانجام در سهها 8361در عملیهات کههربشی 3در م طقههه شههلمچه بههه درجههه رفیه شهههادت نائه آمههد وپیکههر مطهههر
1ش اساخی وبه شهرستان سروستان م تق شد ودر گلزار شهدای سروستان آرام گرف
وصی نامه:
من از يمه مردم می خوايم که نمازياختان را فرامو
خاررات:
فعش موجود نیس
محمود روحانی.jpg
78محمود روحانی.jpg61871816113-37131133

نک ید وخ

لحظه يم از خادآن م جی عالم بشرخ امام زمان غاف نشوخد

په

دوم

سهاری

از بیسه روز در عملیهات کههربشی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمرضا مفتخر
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :سوم راهنمایی-مهارلو
زندگی نامه:
شهیدغشمرضهها مفتخههر در سهها 8331در روسههتای مهههارلو در خههانواده ای مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود.در تههارخ 63/86/8361در عملیههات کههربشی3در م طقههه
شلمچه به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
از اخن شهید واال مقام وصی نامه ای در دستر
خاررات:
موجود نیس .
غشمرضا مفتخر.jpg
73غشمرضا مفتخر.jpg33167836

ن وده اس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید حسنعلی مزدور
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :سید جمال الدین اسد آبادی
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در سا 8331در روستای شورخجه چشهم بهه جههان گشهود وضهعی اقتصهادی خهانواده اخشهان متوسهط بهود تحصهیشت خهود را تها دوم راي مهاخی ادامهه داد
اخشان 3مرت ه ير کدام به مدت 3ماه به ج هه رفت د که در مرحله آخر خع ی در تارخ 81/81/8361در عملیات خی ر به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
اخن خ

جان اس که دارم کا

صديا جان داشتم ومهی توانسهتم فهدای اسهشم وامهام که م بهه نمهاز ايمیه فهو العهاده ای ديیهد کهه اگهر نمهاز پبخرفتهه نشهود يهی

کدام از کاريای خیر شما پبخرفته نمی شود
خاررات:
موجود نیس
حس علی مزدور.jpg
831حس علی مزدور.jpgسکون شیراز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید مسعود امینی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهید مسعود امی ی در سا 8316در شهرستان سروسهتان دخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت خهود را تها سهوم راي مهاخی ادامهه داد وسهرانجام بهه ج ههه يهای حه علیهه
بار

شتاف ودر تارخ 81/86/8361در عملیات غرور آفرخن کربشی  1به فیض شهادت نائ آمد

وصی نامه:
اخ جا چه مدرسه ای اس کهه يهر جهاخش کهش
اويجرت ک یم پ

اسه قیهامتی کهه آموزگهارانش يمهه شهاگردان يسهت د وپیهروانش پیهروان علهی مهايم از آن خهدائیم وباخهد بهه سهوی

چه بهتر که شهادت را انتخا ک یم

خاررات:
موجود نیس
مسعود امی ی .jpg,امی یC.jpg, 3618امی یF317.jpg1
67837131733-61873817386

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد حسن حدادی
تاریخ تولد1685/1/5 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهههید محمههد حسههن حههدادی در سهها  8331در سروسههتان در خههانواده ای مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود تحصهیشت خههود را تهها سههوم راي مههاخی ادامههه داد ودر تههارخ
8361در م طقه رشئیه در عملیات خی ر به شهادت رسید
وصی نامه:
اگر چه ما سزوار سربازی اسشم را نهدارخم ي هامی مهی تهوانیم ب هوئیم سهرباز اسهشمیم کهه نمونهه کهاملی از اسهشم در وجهود خهود احسها
مسلمان را يمچون علی اک ر امام حسین
(ع)داشته باشیم
خاررات:
اخام عاشورا بچه يا را جم می کرد ودر کوچه يا سی ه زنی میکرد ودر مسجد صلوات می فرستاد ودخ ران جوا می دادند
محمد حسن حدادی.jpg
66محمدحسن حدادی.jpg1873663168

ک هیم وشهراخط خه

م هارز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید کیامرث حیدری
تاریخ تولد1686/6/8 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهههید کیههامرث حیههدری در سهها 8333در خههانواده ای مههبي ی وزحمههتکش در سروسههتان متولههد شههد تحصههیشتش را تهها دوره راي مههاخی ادامههه داد ودر تههارخ
8/88/8361توانس عازم ج هه يای ح علیهه باره شهود وبهه ع هوان پیه

گهردان انجهام وظیفهه نماخهد ودر سها 8361در م طقهه جفیهر ق ه از عملیهات خی هر مهورد

حمله چ د فروند از يواپیمای دشمن قرار گرف ودر اثر اصاب ترکش راک يواپیمای دشمن به پش سر به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
پدر ومادر عزخزم ص ر ک ید ودر دعا يا ومراسم مبي ی شرک ک ید که س ری اس برای حفاظ اسشم
خاررات:
موجود نیس
کیامرث حیدری.jpg
17کیامرث حیدری.jpg37131111-37133111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمحسین صالحی
تاریخ تولد1681/6/5 :
تاریخ شهادت1635/8/14 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگهوار در سها 8331در روسهتای کتهه گ هد دخهده بهه جههان گشهود وی فهردی مهبي ی ومتهدخن ودر زمی هه نقاشهی مهاير بهود وبهه کاريهای صه اخ دسهتی
عشقه داش اخشان با تعهدادی از دوسهتان بهرای بهردن غهبا بهه وسهیله قهاخ روانهه مهی شهود کهه قهاخ آنهها مهورد حملهه دشهمن قهرار مهی گیهردودر سها 8361دررود
کارون به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
از اخن شهید واالمقام وصی نامه ای در دستر
خاررات:
موجود نیس
غشمحسین صشحی.jpg
61غشمحسین صشحی.jpg61378311611-37163311

ن وده اس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید حجت خرمی
تاریخ تولد1685/11/4 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
شهید حج خرمی در سا 8331در شهرسهتان سروسهت ا متولهد شهد تحصهیشت خهود را تها سهوم دبیرسهتان ادامهه دادوپه

از چ هدخن مرحلهه اعهزام بهه ج ههه در تهارخ

81/81/8361در خ ان خدمتی لشکر 33المهدی (عج)گردان فجر مامور به بیسیم چی در م طقه رشئیه در عملیات خی ر به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
شهادت خ

انتخا اس نه خ

باختن وشما بهرادران عزخهز اخهن را بدانیهد کهه زنهدگانی خها در زخهر ظلهم وسهتم اسه وخها زنهدگی کهردن در جامعهه ای کهه حاکمیه از

آن خدا باشد ودر آن صل وصفا باشد که برای چ ین جامعه ای باخد خونهای زخادی داد
خاررات:
موجود نیس
حج خرمی.jpg
11حج خرمی.jpg37131811-61873811371

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد رضا زینل پور
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
شهید محمد رضا زخ ه پهور در سها  8331در شهرسهتان آبهاده متولهد شهد پهدر

بازنشسهته ارتهش بهود دوران ابتهداخی رادر زادگهاه خهوخش گبرانهد ودوران دبیرسهتان را

در سروستان به پاخان رساند وسرانجام در تارخ 13/3/8368در م طقه شلمچه به شهادت رسیدند
وصی نامه:
خداخا به انسانهای عصر ما شعوری توانا عطا فرما تا بتوان هد بها دخهده روشهن حقهاخ را ب رنهد خهداخا مهن بهه وجهود تهو پهی بهردم مهرا يهداخ کهن رايهی کهه بتهوانم بهه
وسیله آن زندگیم را از چ ا کثی و آلوده به خون خون آشامان در بیاورم
خاررات:
موجود نیس
محمدرضا زخ
ندارد

پور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید محمد سلطانی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگهوار در سها 8331در شههر ب هدر ل هه متولهد شهد دوران تحصهیشت رادر،ابتهدا در شهیراز وسها

تها مقطه سهوم راي مهاخی درسروسهتان بهه پاخهان رسهاند

ودر سا 8363بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد وسهرانجام در سها 8366در عملیهات کهربشی  1جمعهی گهردان يمیشهه پیهروز فجهر بهه فرمانهديی شههید
مرتضی جاوخدی از خ ان لشکر 33المهدی (عج)در م طقه شلمچه به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
دنیا ساعتی بیش نیس آن را در اراع خدا ب برانید يمیشه به خاد خدا باشیدواز خاد خدا غاف م اشید
خاررات:
موجود نیس
محمد سلطانی.jpg
888محمد سلطانی.jpg37133713

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید علی حیدری
تاریخ تولد1684/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :فتح کوهنجان
زندگی نامه:
اخن شهید درسا 8331در روستای سهی آباددخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت خهود را تها دوم راي مهاخی ادامهه داد ولهی بهه عله مشهکشت زنهدگی در
وبرای کم

را ريها کهرد

خهر خهانواده در رسهتورانی مشهغو بهه کهار شهد وی در تهارخ 86/6/8361رايهی ج ههه يهای ن هرد شهد ودر تهارخ 1/86/8361در عملیهات کهربشی  3در

م طقه شلمچه به درجه رفی شهادت نائ آمدوجسد م ارکش پ

از  1سا به آغو

خانواده بازگش

وصی نامه:
راه امام وشهیدان عزخز را ادامهه ديیهد وخهوايران ومهادران گرامهی ازشهما مهی خهوايم کهه حجها خهود را حفهظ ک یهد کهه حجها شهما کوب هده تهر از خهون مهن اسه
وبرای حفظ انقش اسشمی کوشا باشید
خاررات:
موجود نیس
علی حیدری.jpg
61علی حیدری.jpg1873761166

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمحسین رضایی
تاریخ تولد1651/11/17 :
تاریخ شهادت1633/11/18 :

نام مدرسه :فتح کوهنجان
زندگی نامه:
شهید غشمحسین رضهاخی در سها 8316در خهانواده ای مهبي ی درروسهتای کوي جهان بهه دنیها آمهد تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی خهود را در محه سهکون بهه پاخهان
رسانید ودر مغازه ای در شیراز مشهغو بهه کهار شهد وپه
المقد

از گبشه خه

سها عهازم ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره گردخهد ودر عملیهات نصهر،3کهربشی،86بیه

1حضور داش وسرانجام آخرخن بار در عملیات نام ظم فت  1در داخ خا عرا در سا 8366شهد شیرخن شهادت را نوشید

وصی نامه:
بدان ای حسین جان اگر مادر زمان تون ودخم که به ندای يه مهن ناصهر خ صهرنی تهو ل یه
امام خوخش ل ی

گفته وبا صدامیان به ستیز آمده اخم

خاررات:
موجود نیس
غشمحسین رضاخی.jpg
3غشمحسین رضاخی.jpg61877311118-61878611367

گفتهه ودر رکها تهو باشهیم تها بها خزخهدخان کهافر بج هیم اک هون بهه نهدای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمحسین رضایی
تاریخ تولد1651/11/17 :
تاریخ شهادت1633/11/18 :

نام مدرسه :فتح کوهنجان
زندگی نامه:
اخن شهید در سا  8316بهه دنیها آمهد تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی خهود را درمحه سهکون بهه پاخهان رسهاند ودر مغهازه ای در شهیراز مشهغو بهه کهار شهد وپه
گبش خ

سا عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره گردخهد ودر عملیهات نصهر،3کهربشی ،86بیه المقهد

از

،1حضهور داشه وسهرانجام در عملیهات نهام ظم فهت  1در

داخ خا عرا در سا 8366شهد شیرخن شهادت را نوشید
وصی نامه:
بدان ای حسین جان اگر مادر زمان تون ودخم که به نهدای ايه مهن ناصهر خ صهرنی تول یه
خوخش ل ی

گفته وبا صبامیان به ستیز آمده اخم

خاررات:
موجود نیس
غشمحسین رضاخی.jpg
1878611367

گفتهه ودر رکها توباشهیم تابها خزدخهان کهافر بج هیم اک هون بهه نهدای امهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید حسین فقیری
تاریخ تولد1685/7/18 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :فتح کوهنجان
زندگی نامه:
اخ هن شهههید بزرگههوار در سهها  8331در روسههتای کوي جههان بههه دنی ها آمههد اوت ههها پسههر خههانواده بههود وتحص هیشت خههود را تهها او دبیرسههتان ادامههه دادوسههرانجام درسهها
8361در عملیات خی ر در م طقه رشئیه با مسوولی بیسیم چی به فیض شهادت نائ گش
وصی نامه:
اک ون می روم تاريرو ان یا واولیاء باشهم وتها آخهرخن قطهره ناقابه خهونم را در راه اسهشم وقهرآن وروح امهام خمی هی (ره)به شهکن يدخهه نمهاخم واز دام اخهن دنیهاخی کهه
يمه جاخش ظلم وستم می باشد رياخی خابم
خاررات:
موجو د نیس
حسین فقیری.jpg
1حسین فقیری.jpg6187163313-67836388161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید یوسف ثریا
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :قدرت اله سادات
زندگی نامه:
شهههید خوس ه ثرخ ها در سهها 8316در خههانواده ای مههبي ی در روسههتای مهههارلو دخ هده بههه جهههان گشههود تحص هیشت خههود را تهها راي مههاخی در مهههارلو گبرانههد ودر سهها
8361در عملیات کربشی  3به فیض عظمای شهادت نائ آمد
وصی نامه:
مابرای فداکاری حاضر وبرای شهادت در راه خدا مهیا يستیم
خاررات:
موجود نیس
خوس ثرخا.jpg
37167861-61877373316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید کامران کمالی
تاریخ تولد1681/11/18 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :متوسطه
زندگی نامه:
شهههید کههامران کمههالی در سهها 8331در سروسههتان چشههم بههه جهههان گشههود و قرخهه دو سهها در ج هههه يههای ج ههو و غههر فعالیهه داشههت د و سههرانجام در
61/68/8368پ

از مجروحی در حین انتقها از م طقهه از گلهه حسهین ابهاد بهه بیمارسهتان سهعادت ابهاد تههران بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد.از اخشهان کتهابی بها

ع وان قصه يای کامران و د نوشته يای عارفانه بر جای مانده اس .
وصی نامه:
خداخا مر ما را,شهادت در راه خود قرار بده.نه شهادتی که برای رم بهشه و خها تهر
و لجن زار گ دخده ی درماندن.
خاررات:
موجود نیس .
کامران کمالی.jpg
86کامران کمالی.jpg1873811311

از جهه م,کهه ت هها و ت هها بهرای تهو باشهد و فرخهادی باشهد بهه مهردا انحطها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید غالمرضا معصومیان
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :متوسطه
زندگی نامه:
شهههید غشمرضهها معصههومیان در سهها 8331در شهرسههتان سروسههتان چشههم بههه جهههان گشههود3.بههار بههه ج هههه اعههزام شههد و سههرانجام در تههارخ 16/68/8366در عملی هات
کربشی  1بر اثر ترکش خمااره از ناحیه کمر در م طقه شلمچه به فیض شهادت نائ امد.
وصی نامه:
ري ههر مهها سهیدی اسه از ت ههار حسهین(ع)او شهیر مههردی اسه از خانههدان علهی(ع)په
اخش

خود را يمچ ان حفظ ک ید.

خاررات:
موجود نیس .
غشمرضا معصومیان.jpg
886غشمرضا معصومیان.jpg37131866

شههما سههعی ک یهد عظمه اورا در خابیهد و خههود را تسههلیم او سههازخد و صههداق و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید علی حسین نیکبخت
تاریخ تولد1681/11/8 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :متوسطه
زندگی نامه:
شهید علی حسهین نیک خه در سها 8333در خهانواده ای مهبي ی و متوسهط در سروسهتان بهه دنیها امهد.از رهر بسهیج بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد و
سرانجام در عملیات محرم در تارخ 81/61/8368در م طقه دش ع ا

در خ

ت

انهدامی از نیرو يای دشمن به شهادت رسید.

وصی نامه:
انسان از او خلق خود دارای يدفی اس ب
اس پ

چه بهتر که در راه خدا بمیرد.

خاررات:
موجود نیس .
علی حسین نیک خ .jpg
33علی حسین نیک خ .jpg37131811

شرخ که در راه ايدا خهود گران ههاترخن چیهز خهود را کهه جهان اوسه فهدا مهی ک هد مها کهه مهی دانهیم انسهان رفت هی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید سید عبدالکریم قریشی
تاریخ تولد1683/11/15 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
اخهن شههید بزرگههوار در سها 8336در خههانواده ای مهبي ی دخهده بههه جههان گشههود در سهن 7سهال ی بههه مدرسهه رفه وتحصهیشت خهود را تهها دوره راي مهاخی ادامههه داد
وسرانجام به ع وان بسیجی به ج هه يای ن رد رف تا اخ که در سا 8361در م طقه رشئیه در عملیات خی ر به شهادت رسید
وصی نامه:
مسجد را خالی نک ید امام عزخز را ت ها ن بارخد واز خانواده مجروحین معلولین وشهدا دخدن نمائید وبه آنها احترام ب بارخد
خاررات:
موجو د نیس
ع دالکرخم قرخشی.jpg
13سید کرخم قرشی.jpg61871313133-37131613

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید رحیم شعبانی
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/3 :

نام مدرسه :مهارلو-پنجم
زندگی نامه:
شهید رحیم شع انی در سا 8337در روستای مههارلو چشهم بهه جههان گشهود وی په

از سهاری کهردن دوران راي مهاخی تها سها دوم بهه ع هوان بسهیجی,داورل انهه بهه

ج هه يای ح علیه باره اعهزام گردخهد و سهرانجام در عملیهات کهربشی3در تهارخ 66/86/8361بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره از ناحیهه سهر بهه فهیض شههادت نائه
امد.
وصی نامه:
سفارشم به پدر و مادر عزخزم که زحمات زخهادی بهرای مهن کشهیده انهد اخهن اسه کهه از يهی چیهز چهه از نظهر مع هوی و چهه از نظهر مهادی و چهه از نظهر جهانی در راه
اسشم درخغ نک ید.
خاررات:
موجود نیس .
رحیم شع انی.jpg
13رحیم شع انی.jpg1878667616

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :سروستان
نام شهرستان :سروستان

شهید مهرزاد شمس
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی اب باریک
زندگی نامه:
شهههید مهههرزاد شههم

در سهها 8336در سروسههتان در خههانواده ای مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود تحص هیشت خههود را تهها سههوم دبیرسههتان ادامههه داد وبعههد از آن عههازم

ج هه شد وسرانجام در تارخ 16/8/8366در عملیات کربشی  1براثر اصاب ترکش از ناحیه سر در م طقه شلمچه به فیض شهادت نائ آمد
وصی نامه:
بار خداخا تورا شکر گبارم از اخ که به من توفیه دادی کهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین ناخه برحه مههدی (عهج) امهام خمی هی (ره)را ل یه
برای ستیز با خزخدخان زمان عازم ن رد شوم
خاررات:
موجود نیس
مهرزاد شم .jpg
81مهرزاد شم .jpg1873811313

گفتهه وعاشهقانه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :سکه روان

شهید شهید اسحاق محیط
تاریخ تولد1684/6/13 :
تاریخ شهادت1684/6/13 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
درسا  8331درروسهتای سهکه روان قیروکهارزخن در خه
تعلیم او در مدرسه ن بشته بود کهه م هارزه مهردم

خهانواده مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود او در  6سهال ی روانهه مدرسهه شهد وي هوز چ هد سهال ی ازآغهاز

علیهه رژخهم شاي شهايی وارد مرحلهه حساسهی شهد اسهحا ب ها بهر احسها

در رايایماخی يا انزجار خود را از رژخم پهلوی اعهشن مهی نمهود .در سهن 83سهال ی بهه عله عشه
عهازم ج ههه يهای ج ه

پرداخه .په

شهد ومهدت سههه مهاه در م طقهه کردسهتان بههه خهدم

وعشقهه زخهاد بهه انقهش

از خهدم

تکلیه

و ج ههه بها ث ه

در کردسهتان وبهاز گشه

خهود بها شهرک
نهام دربسهیج

از ج ههه آن چ هان شهیفته

جهاد وشهادت بود که سهر از پها نشه اخته درسها  8361بهه يمهراه عهده زخهادی از يمشههرخان خهود دوبهاره عهازم ج ههه شهد ودر م طقهه فکهه جهاخی کهه
يمهرزم عزخهز

شهههید قربههان زارعهی بههه شهههادت رسهیده بههود درحهالی کههه بهیش از خه

اردخ هشه سهها  8361بههه يمههراه رزم ههدگان غیهور تیه  13المهههدی په
مهر 8376پیکر اخن ک وتر خونین با عاش به ورن مراجع کرد ودر جوار ترب
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
اسحا محیط.jpg
7813113661

از تصههر ايههدا
پا

مههاه و چ هد روز از اعههزامش ن بشههته بههود روز چهههارم

مههوردنظر مفقودگردخهد په

از خهازده سهها چشههم انتظههاری در86

شهیدان شهر خوخش سر بر آستان مع ود گبارد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید علی محمد اباذرمحمودآبادی
تاریخ تولد86/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید علی محمد بسیارخو

برخورد ،مهردم دار و يمیشهه درصهدد حه مشهکشت دخ هران بهود .بسهیار ررفهدار والخه و مطیه فرماخشهات ائمهه ارههار مخصوصها امهام

حسهین(ع) بهود.يمیشهه خهودرا درکههربش احسها
ورز

میکهرد .معتقهد بههه فرماخشهات ري هری و اراعه از اخشههان بهود.درخهانواده پهدر

ال ههوی خهوبی بهرای اوبهود .درزمی ههه

فعالی داش .

وصی نامه:
خاررات:
ق

از اخ که خ رشهادتش را به مادرشان بدي د ،اخشان خادآورشدند که درموق شستن ل اسش عطر بسیارخوش وخی به مشامشان رسیده بود.

شهیدعلی محمداباذری محمود آبادی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید سیاوش احسانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید سیاو

احسانی درسا  8331درخهانواده مهبي ی درتههران بهه دنیها آمهد .او تحصهی را درشهیراز شهروع کهرد کهه دري هام بهه ثمرررسهیدن انقهش  81سهاله بهود

.نقش يای زخادی درپخش اعشمیه و نشهرخه يها ادا مهی کهردو نهدای ري هر
رف و بعداز خ

را ل یه

گفه و وارد بسهیج و سهااه شهد.او بعدازدخهدن دوره آموزشهی بهه کهربشی بسهتان

ماه با ترکش خمااره کافران بعثی به شهادت رسید و اخن گونه رسالتش را تحق بخشید.

وصی نامه:
به پدرو مادرم ب وخید دعا ک د که شهید بشوم زخهرا راه مهن ت هها شههادت نیسه بلکهه راه مهن رسهاندن پیهام شههیدان اسه  .بعهدازمرگم گمهان نکه م از خهارر شهمابروم
رخرا من فرامو
خاررات:
-

نشدنی يستم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید عباس امام علی
تاریخ تولد84/7/16 :
تاریخ شهادت33/11/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
سخن خود را با سشم به آقا امام زمان (عج) و ناخ برحقش حضرت امام خمی هی کهه بها خهاری خداونهد توانسه بهه اخهن مله جهان تهازه و روحهی تهازه بديهد و توانسه
ملتی را تربی ک د که حاضراس در راه اسشم و قرآن جان خودرا ايدا نماخد .
وصی من اخن اس که شما پدران و مادران و خهوايران و بهرادران عزخهز مطیه امهر والخه فقیهه باشهید و بهه فرمهوده يهای ري رمهان گهو

فهرا ديیهدو يمهانطور کهه

شعارمی ديید که ما اي کوفه نیستیم ن بارخد امام ت ها بماند.
به آن کسانی که می گوخ د به زور و با بهی میلهی بهه ج ههه آمهده ام ب وخ هد کهه مهن آگايانهه در اخهن راه قهدم گباشهته ام و امیهدوارم اخهن کهار مهن مهورد پسه د خداونهد
قرارگیرد ،انشاءاهلل.
يمچ ین تقاضا دارم درصهح ه باشهم تها انقهش اسهشمی بهه پیهروزی نههاخی برسهد و يمیشهه بهرای رهو عمهر امهام زمهان (عهج) و فهر امهام زمهان (عهج) و پیهروزی
رزم دگان و ص ورماندن خانواده يای شهدا درق ا مصی
خاررات:
شهیدع ا

اماعلی.jpg

وارده دعا ک ید که انشاءاهلل دعاختان مورد ق و خداوند واق شود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید سید مجتبی انجوی مدار
تاریخ تولد83/5/11 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید انجوی مهدار بهه دلیه حسهن خله دربهین دوسهتان و آشه اخان شههرت داشه و بهه خهانواده احتهرام زخهادی مهی گباشه  .توجهه بهه نمهاز او وقه و پاخ هد بهه
اعتقادات و حضورفعا درمسجد و میادخن ورزشی جزء بهترخن کاريای اوبود.
وصی نامه:
از خانواده و دوستان عزخز میخوايم که زندگی حضرت سیدالشهدا(ع) را ال وی خود قراردي د و پیرو خط امام و والخ فقیه باش د.
خاررات:
شهیدمجت ی انجوی مدار.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید غالمرضا بابایی
تاریخ تولد1685/11/15 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید غشمرضا باباخی درتارخ  81/81/31درخ
محیط پرور
 3آموز

خهانواده مهبي ی نسه تا متوسهط درشهیراز بهه دنیها امهد .او از دوران کهودکی بها مسهائ دخ هی و مهبي ی آشه ا شهد و درآن

خاف و بعد از تحصیشت مقدماتی رايی ج ههه شهد .په

و پرور

از اخهب دخهالم بهه کسهوت مقهد

و مدرسه راي ماخی شهید مجید رحیم د مشغو به تدرخ

روحانیه درآمهد ودر ضهمن تحصهی درحهوزه علمیهه درناحیهه

گردخد و درتارخ  11/86/61به مقام عظمای شهادت نائ آمد.

وصی نامه:
ب ده به خهانواده و دوسهتان عزخهزم وصهی مهی که م کهه يمیشهه پیهرو خهط امهام و والخه فقیهه باشه د و يیچ هاه از راه اسهشم و قهرآن م حهر نشهوند و مهن از پهدر
ومادرم سااس زاری می ک م که من را بزر کرده اند و برای مهن زحمه کشهیده انهد و از اخ کهه مهن شههید شهده ام نهاراحتی و ن رانهی نداشهته باشهید زخهرا فرزنهد خه
امان الهی اس .
خاررات:
-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید فرزاد جمالی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
درشراخطی وصی خودرا می نوخسم که حه

مهی که م بهه دانشه ايی وارد شهده ام کهه مکته آن شههادت اسه  .درزمهانی کهه يمهه راغوتیهان و ج هاران دستشهان بهه

خون آلوده اسه و کمربهه نهابودی اسهشم بسهته انهد و قصهد نهابودی انقهش خون هار حسهی یان را درسهردارند ،مهن نیزبهه مسهوولی شهرعیم وظیفهه خهود دانسهته ام کهه
دراخن ن رد شرک ک م و ازخداوند می خوايم افتخارنامه شهادت را دراخن آزماخش براخم مهربزند .
خداخا شهادتی را جاخ زخن مرگم قرار ده که در رايه باشهد .خهداخا خهارخم ده تها ازآن کسهانی باشهم کهه سهرماخه وجودشهان را بهه پیشه اه تهو تقهدخم داشهته و برسهربیع
خود استوار و پابرجا اخستادند و بی تردخد ندای مح

تو را با انتخا قر جوارت پاس دادند.

وشکرخدای را که به من سعادت ج یهدن در رايهش را عطهاء فرمود،يهان ای عزخهزان! امهروز حجه برشهما تمهام شهده و يهی عهبری ندارخهدو اهلل اگرکوتهايی ک یهد بهه
روسیايی ابدی گرفتار خوايید شد.اخن زندگی زود گبراس  ،دنیا ارزشی ندارد که به واسطه آن زندگی ابدی و آخرت را خرا ک ید.
آری ای عزخزان باالخره باخد رف  ،باالخره مر خوايد آمد و يی ک
خاررات:
-

در اخن دنیا ماندنی نیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدعلی چمن پیما
تاریخ تولد16811/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهههید محمههدعلی چمههن پیمهها در روسههتای بادبرمزاخجههان بوانههات چشههم بههه جهههان گشههود .او تحصهیشت خههودرا دريمههان جهها در خههانواده متههدخن وشهههید پههرور ،دررشههته
ص اخ فلزادامه داد .يمزمان بها آغهاز ج ه

تحمیلهی دررشهته حرفهه وفهن ،دوره ی دوسهاله تربیه و معلهم پبخرفتهه شهد و بعهدازخ

ارس جان ب ا به فرمام امام خمی ی (ره) رايی ج ههه شهد و په
پ

خاررات:
-

از مهدت کوتهايی درعملیهات خی هردر تهارخ  81/81/61بهه فهیض عظمهای شههادت نائه شهد.پیکرپهاکش

از دوازده سا درتارخ  61/61/73درزادگايش به خا سارده شد.

وصی نامه:

سها خهدم صهادقانه درشهرسهتان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید اصغر شعله سعدی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید اصغر شهعله سهعدی در بههار  8333در روسهتای سهعدخه شیرازچشهم بهه جههان گشهود .دوره کهودکی درمسهابقه صهحی خهوانی قهرآن شهرک کهرده وبهه مقهام او
رسهید .او در دانشه اه شیرازمسهوولی کلهی تهدارکات بخههش فري هی را بههه عههده گرفه  .او در او اسهف د  8366بههه م ظهور جهههاد علیهه کفههر در عملیهات فههت الم هین
وارد میدان شد و درچهارمین بهارآزادی دراثر اصاب تیرخشم آمرخکا به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
وق ان اس که پرچم پرافتخار جان ازان اسشم را باسهربل دی بهه دو
زمان سکوت و سکون گبشته اس  ،زمان خن

گبشته اس  .زمان تر

کشهیم .مها يمچهون بهاد ،عهزم رفهتن کهرده اخهم و بهه صهشب کهوه عهزم اخسهتادن دارخهم .اخ ه
از چیزی غیرازخدا گبشته اس  .واژه تر

خداخا قل مان را ازص ر ل رخز فرما و گامهاخمان را استوارکن وبرکافران پیروز زمان گردان.
خاررات:
شهیداصغرشعله سعدی.jpg

براخمان بی مع ی اس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید سید مرتضی شکوفه چین
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
با وجودی که بسیار رخهزنقش و کهم سهن وسها بهود بها گرخهه وزاری زخهاد سهه شه انه روز درپادگهان امهام حسهین (ع) مانهد تها بهاالخره بها اعهزامش موافقه شهد .بسهیار
مطی امام و انقش بود .دربرپاخی جشهن مهیشد امهام زمهان(عهج) ،نمازجماعه و کاريهای ي هری مسهجد بسهیار کوشها بهود .دراخهام محهرم سهیاه مهی پوشهید و درمراسهم
سی ه زنی شرک میکرد.جسد پا و مطهر اخن شهید پ
وصی نامه:
خاررات:
شهیدمرتضی شکوفه چین.jpg

از  87سا (پش و استخوان) به شیراز آوره شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید اله کرم قاسمی
تاریخ تولد1681/11/15 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
وصی نامه:
ابريای تیهره وتهار جايلیه يرچ هد مهی خواسهت د و مهی خواي هد از رلهوع خورشهیدنورانی جلهوگیری ک هدو از سهایدی صه دريراسه دولی سه

خداونهدی چ هین مهی

باش د که ح پیروزاسه و صه نزدخه  .درحاکیمه يهای غاصه غیهر خهداخی انسهان يها  ،حیوانهاتی يسهت د کهه يهی گونهه رأی و عقیهده ندارنهد .اک هون کهه عهازم
ج هه يای ج
خاررات:
-

يستم ،پدر و مادرم را سشم می رسانم و از اخ که نتوانستم فرزند نیکوخی برای آنها بمانم معبرت می خوايم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید جاوید محمدیان فرد
تاریخ تولد81/11/4 :
تاریخ شهادت31/8/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهههید جاوخ هد محمههدخان فههرد در  1دی مههاه  8338درشهههر ش هیراز درخ ه

خههانواده مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود .پههدر

او را جاوخ هد نامی هد تهها پاخ ههده و يمیش ه ی

باشههد.ازکههودکی بههه خوانههدن کتابهههای مههبي ی و قههرآن عشقههه وافههر داش ه  .تحص هیشت ابتههداخی و راي مههاخی و متوسههطه را پش ه سرگباش ه و بههاالخره در  11تیرمههاه
 8366درم طقه سوس رد به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
پدر و مادر عزخزم به تهران بروخد و پهای امهام عزخهز را ب وسهید و بهه اخشهان ب وخیهد کهه بازحاضهرخد شههید بديیهد چهرا کهه بهه قهو امهام " اسهشم بها جهان فهدا کهردن
تحق پیدا می ک د".
خاررات:
شهید جاوخدمحمدخان فرد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدحسین هنرپیشه
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت57/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
شهید محمدحسین ي رپیشه شهید ق
انقش اسشمی بسیار تش

از انقش اند که توسهط سهاوا بهه شههادت رسهید  .ق ه از خهرو ازم هز غسه شههادت نیهز کهرده بونهد.جهه بهر بارنشسهتن

کرد با وجود اخ که سن کمی داش و دانش آموز بود فعالی بسیاری داش .

ال وخش ائمه ارهاربود و به برگتريا مخصوصا پهدر ومهادر احتهرام مهی گباشه  .ايه نمهاز جماعه بهود  .در فعالیه يها ومراسهم مهبي ی شهرک مهی کردنهد وبهه امهام
عشقه شدخد و خاصی داشت د.
وصی نامه:
خاررات:
-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه ثاراهلل خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید بهمن روستاپور
تاریخ تولد1685/5/17 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :ابوذر
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
1873863811

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید سعید چترفیروزه
تاریخ تولد81/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :ابوسعید -دهخدا -نواب صفوی -شهید علی اکبری
زندگی نامه:
شهید سعید چترفیهروزه درنههم آذرمهاه  8333در خحهانواده مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود .او تحصهیشت ابتهداخی را درمدرسهه ابوسهعید و دوران راي مهاخی را درمدرسهه
ديخدا و نوا صفوی سهاری کهرد .ورود او درسها  11بهه دبیرسهتان شههید علهی اک هری يمزمهان بها آغهاز ج ه

تحمیلهی شهد و پیهام امهام م هی بهر واجه شهرعی

بودن ج یدن و ج ههه رفهتن اورا بعهداز رهی دوره يهای آموزشهی بهه ج ههه کشهاند .او بعهداز  31روز ج یهدن بهه مرخصهی آمهد و ازيمهه حشلیه رل یهدو بعهداز اعهزام
دوباره به ج هه در بهمن ماه سا  8368به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
آدمی ي امی که ازپ کرخه به اخن رر خع ی ج ههه مهی آخهد،حر و موضهوع حهر فقهط خداسه  ،خهداخی کهه جهان مها از اوسه  .ج ههه جهاخی اسه کهه امهام آنهرا
دانش ايی می داند و دانش ايی که خو از ج

نیسه دانشه ايی کهه فقهط انسهان سهاز اسه  .يمهورن قهدر اخهن امهام عزخزمهان را بدانیهد و شهما را بهه خهدا سهوگ د

يمهواره ريهرو رايهش باشهید کهه رايهی جهزء راه حسهین (ع) نیسه  .مها بسهیجیان رايمهان را آگايانهه انتخها کهردخم اخ کهه اگرکسهی مهارا مج ورک هد و اخهن خودمههان
بودخم که خواستیم به ندای " ي من ناصراخ صرنی " امام حسین (ع) پاس ديیم.
خاررات:
شهیدسعید چترفیروزه.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه ثاراهلل خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدرضا یغمور
تاریخ تولد1688/6/5 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :حاج قوام
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
1878878863

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه احمد بن موسی خواهر
نام شهرستان :شیراز

شهید حجت مهاجر
تاریخ تولد83/1/3 :
تاریخ شهادت31/4/16 :

نام مدرسه :شهید جباری (آرمان سابق ) وشهید مطهری و حربن ریاحی
زندگی نامه:
شهید حجه مههاجر در تهارخ  66/68/36درشهیراز چشهم بهه جههان گشهود .دوره ابتهداخی را درمدرسهه شههید ج هاری (آرمهان سهاب ) و دوره راي مهای و دبیرسهتان را در
مدرسههه شهههید مطهههری و حههربن رخهاحی در رشههته علههوم انسههانی گبرانههد .چههون سههن او کمترازسههن ج هههه بههود خههدم امههام جمعههه رفه و از اخشههان خواسه کههه او را
معرفی ک هد و سهن را مهش ج یهدن ندان هد .بعهداز آمهوز

نظهامی عهازم ج ههه حه علیهه باره گردخهد .او در مرحلهه دوم محهرم بها آرپهی چهی يفه درپیشهاپیش

رزم دگان به ن رد پرداخ تا اخ که بوسیله خمااره دشمن بدنش متششی و درکربشی اخران پرپرگش .
وصی نامه:
سشم مرا خدم حضرت امام خمی ی برسانید و براخم رل مغفهرت نماخ هد ،چهون يیچ هاه دوسه نداتشهم و نهدارم بهه مهر ر یعهی از دنیها بهروم .يربهار اسهم شههید خها
چهره نورانی آنها را می بی م با خود احسا
صح تی ازمن به میان آمد صح
خاررات:
شهیدحج مهاجر.jpg

شرم مهی که م .خهداخا توفیه اخهن شههادت را بهده  ،يرزمهانی کهه سهعادت وشههادت نصهی اخهن ب هده حقیرگهردد ،اگهر ذکهر

درمورد شهید بهشتی و ذکر مصاح ش ک ید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید احمد اژدری
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37317111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدرضا افراسبی
تاریخ تولد1687/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
71886131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمود افالک سیر
تاریخ تولد1684/3/8 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
31361111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید علی اکبری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37168111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید مسعود اوجی
تاریخ تولد1688/11/11 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
61311163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید حسینعلی آهنتاب
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید حسی علی آين تا در سا  8333در خانواده ای متدخن وکارگر دخده به جهان گشود .از يمان آغاز که خودرا ش اخ ،به فعالی يای مبي ی روی آورد.
دوران ابتداخی را با نمره عالی در مدرسه حافظ پش سرگباش  .شهید آين تا به آموز

قرآن پرداخ ودر دوره ابتداخی ،قرآن رابه خوبی تشوت می کرد.

يمزمان در مسجدسلمان نیز حضور پیداکردوبه اموردخ ی پرداخ .در سا 17يمزمان با پیروزی انقش اسشمی ،خکی از فعالین رايایماخی يا بود.
پ

از پیروزی انقش اسشمی خهود را وقه انقهش کهرد وبهه عضهوخ پاخ هاه مقاومه مسهجد محه درآمهد.په

گردخدوشروع به فراگیری درو
پ
از خ

از آن روانهه حهوزه علمیهه شههید آخه اهلل دسهتغی

رل ی نمود.

از آن ،رايی ج هه يا شدودر گهروه تخرخه فعاله نمهود.شههید آيهن تها در عملیهات والفجهر  1در م طقهه حها عمهران بهه شههادت رسهید وپیکرمطههر وی په
ماه پیدا ودرقطعه شهداءبه خا سارده شد.

وصی نامه:
ای مردم وجوانان عزخز که چشم امید امام وامه يسهتید،فردا يمهه دربرابهر درگهاه ر العهالمین مسهوولید وباخهدجوا په

بديیهد.بکوشهید تها اخهن انقهش را بهه پیهروزی

کام برسانید .
چون اخن نهض ،مقدمه انقش جهانی حضرت مهدی(عج)می باشد.در اخن راه از يی ک

نهراسید.

الهههی مههرا خههاری کههن تاوظیفههه ام را آن ونههه کههه شاخسههته مقههام بارختعههالی اسه انجههام ديههم.بههه فرمههوده امههام مسجدس راس ،سه رياراحفظ ک یههدوت لیغات راگسههتر
ديید که سشح ت لغات بهترخن سشح يا س .

خاررات:
م
3.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید مسعود بینا
تاریخ تولد1686/11/18 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید بی ا در سا  8333در خانواده ای مبي ی ومتدخن در مايشهر دخده به جهان گشود.
پ

از گبش 6ماه ،يمراه خانواده به شهرشیراز مهاجرت کرد.

تحصیشت ابتداخی خودرا دردبستان بصیری به پاخان برد وسا

در مدرسه ح ی زايدی به تحصیشت خودادامه داد.

دراواخ پیروزی انقش اسشمی در راه پیماخی يا وفعالی يای انقشبی حضور پیداکرد وباشک گیری بسیج مستضعفین ،به عضوخ بسیج درآمد.
با شروع ج

تحمیلی نخس به ج هه کردستان وپ

از آن به ج هه ج و اعزام شدودر عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
اک ون که کشور اسشمی ما و انقش اسشمی مها بها خهون يزارشههید و معلهو بدسه آمهده اسه در خطهرات و دشهم ان اسهشم کهه از خهار و م افقهان داخه بهه يهر
وسیله در صدد ضربه زدن به اخ ها يست د
وظیفه مسلمانی و شیعه علی (ع ) بودن حکم می ک د که من در خانهه ن شهی م و بهه يهر نحهوی بتهوانم حتهی اگهر بها رخختهه شهدن خهونم باشهد بهه اخهن انقهش و کشهور
اسشمی کم

ناچیزی در حد خکی از ب دگان خدا کرده باشم .

من با کما آگايی به اخ که چه رايی می روم وبرای چهه چیهزی مهی جه م ،اخهن راه راانتخها کهردم.سهفار
خون پا شهیدان پاسداری ک دواز والخ فقیه که اسا

انقش اسشمی اس ،حماخ وپشتی انی ک د

مهن بهه مهردم غیهور وشههید پروراخهران اخهن اسه کهه از

و از پدر و مادر مهربانم تقاضا دارم که اگر در راه اسشم و امهام خمی هی شههید شهدم يهی ناراحه ن اشه د و اگهر مهی خواي هد گرخهه ک هد بهه خهاد حضهرت قاسهم و علهی
اک ر امام حسین (ع) گرخه ک د و من را حش ک د ودر راه اسشم از يیچ ونه کوشش و فداکاری درخغ ن ماخ د
و از برادر بزرگهوارم خهوايش دارم کهه از خهون شههیدان پاسهداری ک هد در ضهمن از تمهام خهانواده و اقهوام و قهوم و خوخشهان حهش بهودی مهی رله م و از خداونهد مهی
خوايم که مسلمانانی متعهد باش د.

خاررات:
م
8.jpg
31361613

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمد تاج
تاریخ تولد1687/6/11 :
تاریخ شهادت1635/1/15 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
37317711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید داریوش جامه بزرگی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید جامه بزرگی در سا  8333در حمیدخه ايواز به دنیا آمد.
تحصیشت ابتداخی وراي ماخی را تها سها دوم در يمانجها بهه پاخهان بهرد.بها شهروع ج ه
تحصیلی66 -68درکش
دريمان زمان پ

م
خاررات:
م
6.jpg, 677711.jpg
6

سوم راي ماخی مشغو به تحصی شد.

ازری آموز

وصی نامه:

تحمیلهی ،يمهراه خهانواده بهه روسهتای ظفهر آبهاد شهیراز مههاجرت نمودودرسها

خ

مايه بسیج،ريساار ج هه گردخدوسرانجام در بیس وخکم بهمن ماه سا  8366به درجه رفی شهادت ناخ آمد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید حسین جوان
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید حسین جوان در سها  8336در آبهادان بهدنیا آمهد و در سهن  81سهال ی پهدر خهود را راضهی نمهود کهه رضهاخ نامهه ا
چهون مهادر

را امضهاء نماخهد تها رايهی ج ههه گهردد و

ناراحه بههرادر حسهین ( غهشم جهوان) بههود کهه در اسهارت بسهر مهی بهرد  ،راضهی نمهی شههد کهه حسهین بهه ج هههه رود و په

از  3سها حسهین ضههمن

خودسازی کام توانس د مادر خود رايم راضی نماخد.
در زمانی کهه محصه بهود بها تشهکی گرويههای گشه و گهروه مقاومه در مسهاجد مشهغو ن ه هانی از دسه آورديهای انقهش اسهشمی بهود و در کشسههای بسهیج
مرت شرک می کرد .
او عضو گروه مقاوم بود .حسین در گروه مقاوم چهره قاب ق و و قاب اعتماد و احترام کلیه افراد بود.
بسیار متواض و مومن بود و يیچ اه ذکرياخش را تر نمی کرد  .وی شخصی شجاع و رشید بود .
و بعل عشقه عجی ی که به ج هه داشه قهدم در رايهی مهی گباشه کهه امهام امه آنهرا شهغ ان یهاء دانسهته انهد بلهی امهدادگری و بهاالخره در يمهین وادی بهه لقهاءا..
پیوس .

وصی نامه:
شهید حسین در اکثر مکات ات خود از ج هه بها خهانواده اخهن نکتهه را متهبکر مهی شهد کهه پهدر و مهادر در دعهای بهین دو نمهاز فرامهو
نرود و نکته جال ی که در نامه ياخش به چشم می خورد اخن کلمه زخ ا بود که پدر و مادر انشاءا...در بهش يمدخ ر را مشقات می ک یم.
خاررات:
م

نک یهد و دعها بهرای امهام خادتهان

3.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدمهدی جوانمردی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/6/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید محمدمهدی جوانمردی در سا  8333در شیراز چشم به جهان گشود.
وی از س ین نوجوانی ،خودرا برای خدم به اسشم آمهاده نمهود و بهه فراگیهری مقهدمات احکهام دخ هی پرداخه وعلیهرغم سهن کمهی کهه داشه ،يمیشهه نمهاز را بهه جها
می آورد.
وی دانش آموز سا سوم ي رستان میثم وعضوفعا انجمن اسشمی ي رستان بود ويمزمان در پاخ اه مقاوم مسجد شوشتری فعالی می کرد.
آن شهید گرانقدر،عشقه شدخد به نماز ،احکام دخ ی و تروخج تعالیم اسشمی داش .
سرانجام در18خرداد 8366به دس م افقین کورد در میدان ولی عصر(عج)شیراز به شهادت رسید.

وصی نامه:
در تمام مراح زندگی خدا را درنظر داشته باشید وزندگی حضرت علی (ع)را سرمش خود قرار داده واسشم را خاری نماخید.
اخن سخن گهربار امام را پیوسته به خاد داشته باشیدکه فرمودند:مسلمانان در يمه حا باخد وحدت خودراحفظ ک د،زخرا اگروحدت ن اشد،اسشم ضربه می خورد.
به خاد داشته باشید که در يی زمان مستضعفان را از خاد ن رخد.

خاررات:

م
1877867116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید مهدی جهانبخش
تاریخ تولد1681/11/15 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37168363

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدحسن حسینی
تاریخ تولد1688/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
1183617

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید اله قلی حیدری ارجلو
تاریخ تولد1683/3/14 :
تاریخ شهادت1636/1/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
31336368

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید حافظ دهقانی
تاریخ تولد1684/5/11 :
تاریخ شهادت1637/1/1 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37116336

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدصادق رعیتی
تاریخ تولد1684/3/61 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37317886

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید کریم رنجبر
تاریخ تولد1684/4/1 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
1713376

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید بهمن روستا پور
تاریخ تولد1685/5/17 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
31118318

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید حسینعلی زارع
تاریخ تولد1688/1/7 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید ابراهیم سالمی
تاریخ تولد1687/1/3 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37316133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید غالمرضا سبحانیان
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
ازشما پدران ومادران شهدا می خوايم که درسازندگی اخن انقش ،مسؤلین را خاری نماخید.
ص يای نمازجمعه وجماع راخالی نک ید ون بارخدکه ضدانقش بر اخن کشورتسلط داشته باشد.با يمکاری يم،رخشه کفر را از میان بردارخد.

خاررات:
م
8.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید فرهاد سبزی
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
37116131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید سید ابراهیم سلیمانی
تاریخ تولد1684/1/17 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1111176

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید عطا اهلل شفیعی
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
خوايران حجابتان را فرامو
خاررات:
م
8.jpg
31366117

نک ید و برادران امام را ت ها ن بارخد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید فرید شهابی نژاد
تاریخ تولد1688/8/11 :
تاریخ شهادت1631/1/18 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید فرخد شههابی نهژاد در  8333/3/11در خه

اتها از م زلهی کهه جمعهی در آن م جملهه پهدر شههید مسهتاجر بهوده در ج هو شههر شهیراز متولهد شهده په

بزر شده و به تحصی اشتغا می ورزد  .ضمن تحصی به ت دستی پهدر پهی مهی بهرد و بهه خهاری پهدر مشهغو بهه کهار مهی شهود .په
برای کار کهردن در خه

کارگهاه تراشهکاری بهاقی بمانهد .امها بهرای چ هین شخصهی ت هها کهار کهردن کهافی نیسه  .بلکهه در وجهود

اسشم و قرآن ،يهم نهوع بی هی و انسهانی بخصهو

در مهوقعیتی بسهیار حسها

وانقشبهی آنههم انقشبهی کهه سهالها در انتظهار

از مهدتی

از مهدتی تصهمیم مهی گیهرد
احساسهی ارثهی وجهود دارد و آن

بهودخم و ت هها آرزوخمهان بهود (انقهش

اسههشمی اخ هران) بهها ري ههری چههون امههام خمی هی و مکت هی قههرآن کههرخم  .بلههه شهههید روز را ز بههرای کههار کههردن و شه را بههرای پاسههداری از انقههش و حماخ ه از مل ه
عزخز

 .مدتی را بیش از دو سا در گروه مقاومه مسهجد محلهه خهود مهی گبرانهد و په

از آن بهه ج ههه ملحه شهد و در ج ههه بهه عله قامه بل دشهان تانکههای

دشمن را نابود می کردند و بر اپر اصاب ترکش خمااره به سر در  68/1/13در خرمشهر به شهادت رسید.
وصی نامه:
من در آخرخن لحظات عمرم پشیمان نیستم که در ج هه يای اسشم شههید شهوم .مهاد عزخهزم و پهدر مهربهانم مهی بخشهید در لحظهاتی کهه مهی خواسهتم بهه ج ههه بهروم
شما را ناراح کردم امیدوارم که پیرو خط امام و ادامه دي ده راه شهدا باشید .انا هلل و انا الیه راجعون
مادر عزخزم اگر می خوايی من در آن دنیا از شهما ناراحه ن اشهم مان هد حضهرت زيهرا ( ) و حضهرت زخ ه ( ) بها  .سهعی کهن زخ ه وار زنهدگی ک هی و خهوايرانم
را مان د فرزندان حسین (ع) تربی کن و سشم به تمام فامی برسان.
 ...با سشم و درود بیکران به دوستان گرامی که يمه شان در قل من جای دارند از کوچ

و بزر .

از خوايران عزخزی که در امهامزاده فعالیه دارنهد مهن فرخهد شههابی نهژاد تقاضها میکه م کهه خهوايرانی کهه از لحهاظ اخشقهی فاسهد يسهت د آنهها را بهه راه بیاورنهد و بهه
يم ی خوايران و برادران خوايش مهی که م کهه شه جمعهه يها دعهای کمیه را بیهاد مهن بخوانیهد  .ب بارخهد جسهدم را دوسهتانم ب ی هد و آنههاخی کهه کمهی اخهتش
فکری دارند بر رر شود و آخرخن کلمه خداحافظی يم ی ما را حش ک ید .والسشم.

خاررات:
م
8.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید محمدرضا شهرستانی
تاریخ تولد1667/5/14 :
تاریخ شهادت1657/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید شهرستانی در سا 8337در خانواده ای متدخن دخده بهه جههان گشهود.او از سها  8317م هارزات خهود را علیهه رژخهم ستمشهايی آغهاز نمهود ومهردم را بهه قیهام علیهه
ظلم وستم دعوت نمود.
شهید شهرستانی در رايایماخی يها حضهور فعها داشه ودر شه شههادت درحهالی کهه از پیهروزی انقهش اسهشمی بهه ري هری امهام خمی هی صهح

مهی کهرد ،غسه

شهادت کرد،کفن پوشید وبه رر شهربانی رف .
در يمان ش در درگیری با مزدوران پهلوی،مورد اصاب گلوله قرار گرف وبه شهادت رسید.

وصی نامه:
پدر ومادر عزخزم 16سا اس که دستورات واوامر شما را اراعه نمهودم  .اخ ه
ارمی ان کام دارم که پیروز خوايیم شد.
خاررات:
م
8.jpg
1873837111

باخدازدسهتور امهام پیهروی که م وکفهن باوشهم وخهود را بهرای شههادت آمهاده که م  .مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید رضا صحافی
تاریخ تولد1681/11/6 :
تاریخ شهادت1637/8/5 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید رضا صحافی در زمسهتان  8331دخهده بهه جههان گشهود.يمزمهان بها تحصهی دردوره ابتهداخی ،روی بهه مسهجدآورد ودر يمهان زمهان بهود کهه فلسهفه انقهش را از
عم جان در کرد و پیام ري ر راش ید وعاش انقش شد .
يمانطور که درس ر مدرسه تش
يای ج

می کرد وبرعلم ودانهش خهود مهی افزود،فعالیه يهای انقشبهی را نیهز دن ها مهی کهرد تها اخ کهه در سها 63وارد بسهیج شهدوبه ج ههه

اعزام گردخد تا اخ که در ش میشد امام رضا(ع)به فیض عظمای شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
در راه خدا انفا ک ید واوالد خودرا نیزدر راه خدابديید.به اخن دنیای مادی د ن دخد ويمه برای اسشم کارک ید.
يرچه امام می گوخد به آن عم ک ید واز روحانی پشتی انی ک ید ون بارخد که خون شهداء يدررود.

خاررات:
م
7.jpg
1361737

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید علیرضا صفی خانی
تاریخ تولد1661/1/18 :
تاریخ شهادت1631/8/61 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37367711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید بهزاد طهمورس
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
31183316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید سید اصغر ظریف
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/18 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1.jpg
1161113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید بهنام ظفرآبادی
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
شهید به ام ظفر آبادی در در حمیدخه ايهواز بهه سها 68/88/8331بهدنیا آمهد بعهد از سهه سهال ی بهه يمهراه خهانواده بهه زادگهاه پهدری خع هی روسهتای ظفهر آبهاد رجعه
نمودنههد.دوره راي مههاخی خههود را در ش هیراز ادامههه تحص هی داد کههه بهها روزيههای او گی هری انقههش اسههشمی اخ هران مصههاد شههد و اخشههان فعالیتهههای انقشب هی خههود را در
يمان سا  17شروع و تا  11بهمن  17ادامهه داد.او در بیشهتر تظهايرات شهرک میکهرد و اعشمیهه يهای امهام را بهه روسهتا مهی آورد .ي هام شهروع ج ه

تحمیلهی نیهز

و خک ار رايی ج هه شد که بهه عله سهن کهم نیرويهای خهودی وی را بهه م هز خکهی از آشه اخان در ايهواز بهر مهی گردان هد .تها اخ کهه در نیمهه سها  66بهدون ارهشع
والدخن به ج هه مهی رود و مهادر
اردنی به کم

کهه بهرای بازگردانهدن او بهه پادگهان مهی رود او در جهوا بهه مهادر

صدام آمده اند ..اما ما به کم

برادر ياخمان نروخم مادر اخهن گفتهه امهام اسه کهه يهرک

مهی گوخهد :م هر مها مسهلمان نیسهتیم در حهالی کهه سهربازان
مهی توانهد سهشح بدسه گیهرد باخهد بهه ج ههه بهرود مهادر

می وخد ص ر کن پدرت از ج هه بیاخد اخشان مهی گوخهد پهدرم انشهاءاهلل بهزودی برمهی گرددمهادر میترسهم تها آن موقه ج ه
حتی ق

تمهام شهود و مهادر راضهی مهی ک هد .شههید

از رفتن به ج هه موق و مکان شهادت و دفن خود را خ ر داده بود .و سرانجام در سا  68به شهادت رسیدند.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مژده ده به ص ر ک دگان آنانی که چون به حادثه ای سخ و ناگوار دچار شدند  ،ص وری پیشه ک د.
يمه باخد بدان د که من نه به زور و اج ار به اخ جا آمهدم و نهه بهرای خودنمهائی مهن از آن وقتهی کهه اخهن نهضه را شه اختم در پهی کمه

بهه اخهن انقهش بهر آمهدم تها

اخ که به اخ جا آمدم تا بتوانم الاقه نقشهی در بهه ثمهر رسهاندن اخهن انقهش کهه يمهان اسهشم واقعهی اسه داشهته باشهم .مهن اخهن راه را خهود انتخها کهرده ام و اگهر
انشاءاهلل خدا به من تهوفیقی داد و سهعادتی نصهی م شهد و شههید شهدم خع هی بهه رسهت اری رسهیدم يهیچک
می خوايم که ن رخ د و به جای اخ که گرخه و زاری ک د برای مهن رله آمهرز

در شههادت مهن ناراخه نشهود و از اقهوام و خوخشهان خهود

ک هد و پیهام مهن بهه امه شههید پهرور اخهران اخهن اسه کهه کمکههای خهود را مان هد

گبشته ادامه دي د و رزم دگانی که با از جان گبشت ی زخاد در ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره مهی ج هد خهاری دي هد .از آن دسهته از مها درانهی کهه شههید داده انهد
می خوايم که زخ

وار بوده و ص ر داشته باش د و اخن رايم بدان د که رژخهم بعهث عهرا آخهرخن دقهاخ عمهر خهود را مهی گبرانهد پیهام مهن بهه خهوايران اخ سه خهواير

حجا تو از خون من کوب هده تهر اسه  .از پهدرم مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد و از او مهی خهوايم کهه اگهر کسهی از مهن چیهزی رله داشه باهردازد.از بهرادران و
خوايرانم می خوايم که در تمام مواقه امهام را ت هها ن بارنهد و او را در تمهام سهختی يها و مشهقات زنهدگی خهاری نمهوده و بهه اخهن گرويه

يهای م هاف يرگهز اجهازه

ندي د که خود را در پوشهش اسهشم قهرار دي هد و از پشه بهه اخهن مله انقشبهی ضهربه وارد ک هد .و از جوانهان و نوجوانهانی کهه توانهائی ج یهدن در ج ههه دارنهد مهی
خوايم که ج هه يا را خالی ن بارنهد و در پاخهان از تمهام اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه در شههادت مهن گرخهه نک هد .بلکهه جشهن ب یرنهد .شههادت شکسه نیسه
بلکه پیروزی اس .

خاررات:
م
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید کاظم عابدین پور اصطهباناتی
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1633/7/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید عبدالرحمن کدیور
تاریخ تولد1681/3/3 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
86.jpg
7188673

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید طالب الریان
تاریخ تولد1681/4/15 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1.jpg
1366316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید حسن مقتدایی
تاریخ تولد1688/5/3 :
تاریخ شهادت1631/11/18 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1.jpg
7166111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید ناصر مهرپور
تاریخ تولد1686/5/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
8.jpg
73133333

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید علی نجفی
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1637/8/11 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
1133833

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ناحیه بقیه اهلل برادر
نام شهرستان :شیراز

شهید اکبر وفایی
تاریخ تولد1681/8/16 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :م
زندگی نامه:
م
وصی نامه:
م
خاررات:
م
37316763

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ارژن
نام شهرستان :شیراز -خانه زنیان

شهید فریدون سامی مصرمی
تاریخ تولد1681/3/15 :
تاریخ شهادت1637/6/3 :

نام مدرسه :شهید فالمرزی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Picture.jpg
1878678167

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :علی آباد

شهید سید قاسم نوری
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/5/4 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسهها 8336درخ ه

خههانواده مههبي ی وازسهها دات محتههرم روسههتای عل هی آبادقیروکههارزخن دخ هده بههه جهههان گشههود .س هید قاسههم تحص هیشت ابتههداخی خههود را در دبسههتان

روستابه پاخان رسهاند و جهه ادامهه تحصهی در دوره راي مهاخی بهه شههر امهام خمی هی عزخمه

نمهود .شههید نقهش فعهالی دربسهیج داشه .او بهه يمهراه يمهرزمش

شهید علی صفاخی به سوی ج هه يهای ن هرد حه علیهه باره شهتاف و در گهردان امیرالمهوم ین بهه ع هوان نیهروی عملیهاتی پیروزم دانهه والفجهر 1در م طقهه عملیهاتی
حا عمران شرک

نمود.سید قاسم دراخهن عملیهات په

از رشهادتها و دالورخههای فهراوان درحهین پیشهروی رزم هدگان اسهشم مهورد اصهاب گلولهه خصهم قهرار گرفه

ودرتارخ  61 /1/1به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
وقتی خانواده از اعزام او به ج هه ابراز ن رانی می کردند می گف :
امامان ماجانشان رادر اخن راه فدا کرده اند ما که خا پای آنها يم نمی شوخم بجاس که جان خود را فدای اسشم و قرآن ک یم.

قاسم نوری.jpg
1871166313

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمدجواد اسماعلیان
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید جاوخداالثر محمهد جهواد اسهماعلیان در سها  8336در خه

خهانواده مهبي ی و متهدخن بهه دخهن م هین اسهشم در دامهان پهدر و مهادری بها اخمهان چشهم بهه جههان

گشود با پش سر گباشتن دوران کودکی در سن  6سال ی وارد مدرسه شد.
تحصیشت ابتداخی را با موفقی تمام بهه پاخهان رسهانید ،وارد دوران راي مهاخی کهه شهد يهم زمهان بها آن کهافر بعثهی عهرا بهه کشهورمان يجهوم آورد و بهه خها مهیهن
اسشمی اخران تجاوز نمود که شههید اسهماعلیان بهر خهود وظیفهه دانسه کهه از خها کشهور عزخهز

پاسهداری نماخهد و يمچهون دخ ررزم هدگان سلحشهور اخهران زمهین

وارد میدانهای ن رد ح علیه بار شد ،با وجود اخن که نوجوان کم سن و سالی بود ولی از وجهه باالخی
برخوردار بود و برای سرکو کردن دشم ان قسم خورد  ،برای بار دوم رايی ج هه يای نور گردخد و
سرانجام در سا  8368در سن 81سال ی با حضور فعاالنه در عملیات رمضان شرک نمود و در م طقه
کوش

مفقود گردخدکه تا ک ون پیکر مطهر

مفقود می باشد.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
(( اللهم ارزق ا توفی شهاده فی س یل ))
اخن جان محمد جواد اسماعلیان در سا  8336در فراش د فار

به دنیا آمدم و وصی نامه خوخش را به شرح ذخ می نوسیم

امروز تارخ صدر اسشم تکرار شهده و دوبهاره مکته توحیهد در برابهر ابهر قهدرتها خهود نمهاخی مهی ک هد ،امهروز روزی اسه کهه بهه سهادگی مهی تهوان حه را ازبها ره
ش اخ و روزی اس که تمام ابر قدرتهای شرقی و غربی چهره واقعی خود را به نماخش می گبارند
ای برادر  ،امروز به راحتی می توانی راي را برگزخ ی يمانا اخن صح ه ياخی را که می بی ی که اخمان و روحیه شهادت رل ی می آفرخ د
ای برادر ،اندکی تفکر کن و خو بی دخش و از خود بار

چرا تمهام ابهر قهدرتها در برابهر مها صه ب هدی کهرده انهد آخها اخهن دلهیلش نیسه کهه حه خه

چیهز اسه و

بیشتر نیس و آن حکوم اهلل اس
پدر و مادر عزخزم اگر باری بر دو

شما بودم مرا ب خشید  ،و م ادا فکر ک یهد پ هاه بهردن بهه شههادت فهرار از زنهدگی اسه کهه فرصهتی اسه کهه بهه دسه مهن آمهد و

من خود در تارخ اسشم می دانم و فرص دستیابی به فوز عظیم شهادت را که عین سعادت اس غ یم می شمارم....
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمد جواد اسماعلیان 16/61/8368
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اخن خارره به نق از پدر شهید که در ب یاد شهید انقش اسشمی شهرستان موجود بود مرقوم می گردد
پدر شهید نق کردند شهید واالمقهام از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهدو مهی گفه تها دراخهن ج ه
مسلم
IMG_16816381_888361_171.jpg
1873613171

پیهروز نشهود دسه از ج ههه رفهتن برنمهی دارم .وی مهی گفه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نورمحمد حسنپور
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
او در شهههر قههدخم فراش ه د بههه دنی ها آمههد .تحصهیشت ابتههداخی را در مدرسههه شههورخده(شهههید عل هی آقههاخی) گبرانی هد و تحص هیشت راي مههاخی را در مدرسههه چهههار آبههان (81
خرداد) فراش د گبرانید .از دانش آموزان برجسهته بشهمار مهی رفه در بهین دانهش آمهوزان از صهشب خاصهی برخهوردار بهود .تحصهیشت خهود را در ي رسهتان گبرانهد در
سا  68به ج هه يای ح علیه بار اعزام و در عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
امروز امام ام يمچون امام حسین (ع) به میدان آمده اس و ندای «ي مهن ناصهراً خ صهرنی» سهر مهی ديهد خهاری امهام بهر مها واجه اسه  .از مهردم مهی خهوايم بهه
ندای امام عزخز ل ی

گوخ د و ت ور ج هه يا را گرم ن ه دارند.

خاررات:
او از دوستان قدخمی شهید حیدر کشاورز به شهمار مهی رفه بهه مراسهم دعها و نمهاز جماعه و روزه ی مهاه م هار رمضهان عشقهه ی خاصهی داشه بهه بهازی فوت ها
خیلی عشقه داش .
نورمحمد حسن پور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمد علی تعجب
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/13 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
شهید محمد علی تعج در سها  8337در شهرفراشه د بهه دنیها آمهد .ق ه از پیهروزی انقهش پهدر را از دسه داد .اخشهان په

از پهدر زنهدگی را بها سرپرسهتی مهادر و

برادران خود گبرند .تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه شههید لطافه و راي مهاخی را در  81خهرداد ادامهه داد .در سها  8363بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام و در
تارخ  63/88/16در ج هه فاو به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
از يمه مردم شهید پرور می خوايم وحدت را حفظ ک د.
خاررات:
اخشههان بههه ورز

فوت هها و کوي ههوردی عشقههه فههراوان داش ه  .بیشههتر اوقههات بههه يمههراه يمسههاالن خههود بههه گشه زنهی در کويهههای ارههرا م ههز مهی پرداخ ه  .در

مسابقات فوت ا که عموماً بین بچه يا برگزار می شد شرک می کرد.
محمد علی تعج .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید یوسف خانی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/16 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
در محله جدخد فراشه د ب هام دي هو ج ه مسهجد شههدا بهدنیا آمهد پهدر
پدر

بهه کهار دامهداری مشهغو بهود و زنهدگی را اداره مهی کهرد مختصهری اصهله نخه نیهز از آن

بود که ابتداء از ير دو مهورد زنهدگی بهه سهختی مهی گبشه تحصهیشت ابتهداخی خهود را در مدرسهه آ احمهد گبرانهد و تحصهیشت راي مهاخی را در آموزشه اه 81

خرداد مشغو شد که در يمین راستا به يمراه دخ ر يمکشسی ياخش به ج هه يای ح علیه بار اعزام و به درجه رفی شهادت ناخ شد.
وصی نامه:
از مردم شهید پرور می خوايم که وحدت و خ هان ی خهود را حفهظ ک هد و خه

لحظهه از خهاری امهام خمی هی غفله نورزنهد و ج ه

و ج ههه و اسهشم عزخهز را فرامهو

نک د.
خاررات:
در مراسم عزاداری يیو ابوالفض الع ا

(ع) شهرک مهی کهرد بهه يمهراه دخ هر دوسهتانش اوقهات فراغه را در باغههای مجهاور م هز و کويههای ارهرا مهی گبرانهد

بسیار مورد احترام اقوام  ،دوستان و يمساخ ان بود و به بازی فوت ا عشقه داش .
خوس خانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عوض رفعت پناه
تاریخ تولد1684/8/6 :
تاریخ شهادت1635/8/6 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
شهید عو

رفعه پ هاه در سها  8331در شههر فراشه د در خهانواده ی مهبي ی بهه دنیها آمهد دوران ابتهداخی را در مدرسهه آ احمهد و راي مهاخی را در پهانزده خهرداد بهه

پاخان رساند در زمان ج

به حوزه علمیهه رفه و شهروع بهه خوانهدن در

رل هی نمهود .دوبهاره بهه ج ههه رفه در مرحلهه او کهه بهه ج ههه رفه شهیمیاخی گردخهد

بعد از مداوا برای بار دوم به ج هه رف و در کردستان به دس دشم ان اسشم به شهادت رسید.
وصی نامه:
آنانکه دعوت امام خمی ی را ل ی

گفته اند از يداخ خافت ان يست د و آنانکه به اخن صدا بی توجهی کرده اند گمراه شده اند.

خاررات:
در ماه م ار رمضان درمساجد فراش د سخ رانی می نمود روزيهای دوشه ه و په ج شه ه يهر يفتهه روزه مهی گرفه و بسهیار بهه فقهرا و تههی دسهتان کمه
به صدقه دادن بسیار معتقد بود.
عو

رفع پ اه.jpg

مهی کهرد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حسن رفعت پناه
تاریخ تولد1651/5/1 :
تاریخ شهادت1638/3/14 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
درسا  8316در خهانواده ای فقیهر و کهارگر بهه دنیها آمهد بخهارر اخ کهه خهانواده عشقهه فراوانهی بهه ائمهه داشهت د او را حسهن نامیدنهد دوره ابتهداخی را بها موفقیه تمهام
پش سر گباش و دوره راي ماخی را در مدرسه  81خرداد گبراند عضو فعها بسهیج سهااه بهود بها اخ کهه کهم سهن و سها بهود نمهاز
 8363رايی ج هه شد و توسط گلوله تان

يیچ هاه تهر نمهی شهد در سها

دشمن مورد يد قرار گرف و به شهادت رسید.

وصی نامه:
وصی من به مادر و برادرانم اخن اس که برای من گرخه نک د و اگر يم گرخه ک د برای امام حسین(ع) و علی اک ر (ع) باشد.
خاررات:
او در کتابخانه مدرسه راي ماخی  81خرداد فعالی داشه و عشه و عشقهه زخهادی بهه برگهزاری نمهاز جماعه در مدرسهه داشه او امهام جماعه مدرسهه بهود بهه بهازی
ياخی ورزشی و فوت ا عشقه بخصوصی داش
حسین رفع پ اه.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حسین زارع
تاریخ تولد1681/1/18 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه15 :خرداد
زندگی نامه:
اخشههان در سهها 8338در خههانواده ای کههامش مههبي ی و مههومن چشههم بههه جهههان گشههود و در سهها 8337رايههی مدرسههه شههد.دوران ابتههداخی را در مدرسههه آ احمههد و
راي ماخی را در مدرسه  81خرداد با موفقی به پاخان رسهاند و وارد دوره ی متوسهطه شهد کهه مصهاد بها انقهش اسهشمی بهود اخشهان بها يمکشسهی ياخشهان بها تعطیه
کردن کش

در

در تظايرات علیه رژخم م حو

شاه شهرک مهی نمهود.بها شهروع ج ه

تحمیلهی اخشهان يهم احسها

وظیفهه نمهود و بهرای ل یه

بهه فرمهان امهام

(ره) عازم ج هه يای ح علیه باره گردخهد.در لشهکر33المههدی(عهج)،گهردان الفهت در م طقهه ی فکهه(پاسه اه شهريانی) و عملیهات والفجهر ا در سها  8361بهه درجهه
ی رفی شهادت نائ آمد .

برگزخده ای از فعالی يای مبي ی  ،علمی ،ي ری ،و ورزشی شهید
اخشان از يمان اواخ انقش عشقه ی وافری به برنامهه يهای مهبي ی داشه کهه میتهوان بهه عضهوخ در انجمهن اسهشمی مدرسهه  ،عشقهه بهه ايه بیه (ع) و شهرک
در مراسههم مههبي ی  ،حضههور در برنامههه يههای ع ههادی سیاس هی از جملههه رايایمههاخی  ،نمههاز جمعههه و فعالی ه يههای ورزش هی(دروازه بههان ت هیم بههر فراش ه د) و عشقههه بههه
کاريای ي ری مث خطاری و نقاشی اشاره کرد.

وصی نامه:
با آگايی و شه اخ و بها خقهین میهروم بسهوی ج

،بسهوی جهاد،بسهوی خداش اسی،بسهوی شههادت و بسهوی سهعادت.در آخهر از خهانواده گرامهی مهی خهوايم کهه بهرای

مهن ناراحه ن اشهید و بهه آن کسهانی کهه اخهن راه را دخهوان ی مهی پ دارنهد ب وخیهد تنسه بهرای خودتهان بخورخهد  ،ای مشهرکین  .خهداخا آمرزشه را مهی خهوايم و بهها
عش به تو با قل م و روحم و تمام وجودم پش سر امام خمی ی اخستادم  .به گفته ی اخشان شهادت را به زخر بار رفتن استعمار ترجی می ديم.
خاررات:

اخشان از يمان اواخ انقش عشقه ی وافری به برنامهه يهای مهبي ی داشه کهه میتهوان بهه عضهوخ در انجمهن اسهشمی مدرسهه  ،عشقهه بهه ايه بیه (ع) و شهرک
در مراسم مبي ی  ،حضور در برنامه يای ع ادی سیاسی از جمله رايایماخی  ،نماز جمعه و فعالی يای ورزشی(دروازه بان تیم بر فرا
حسین زارعی فرد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید قلی مزارعی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/11 :

نام مدرسه :ابتدایی
زندگی نامه:
برادر شههید قلهی مزارعهی در سها  8331در خانهه ای محقهر و خهانواده ای مستعضه در چ هد کیلهومتری فراشه د (روسهتای خانیه ) متولهد شهد ولهی در  1سهال ی بها
عشقه شدخد که به تحصی داش وارد مدرسه شد تا اخهن کهه بهه په جم ابتهداخی راه خافه در آن موقه زيدشهان زبهان زد خها
 ،با شروع ج

تحمیلی تصمیم به ج هه رفتن گرف  .در سه ر

و عهام و بهه خصهو

خهانواده وی بهود

دعهای کمیه  ،نمهاز جماعه تهر نمهی شهد .تها اخهن کهه در خهط مقهدم ج ههه آبهادان مايشههر بهه

شهادت رسید.
وصی نامه:
پدر جان من عاشقانه به سوی شهادت شتافتم و در راه خهدا شههید شهدم و از پهدر م نیهز مهی خهوايم ناراحه ن اشهد و از خهدا بهرای او صه ر کامه خوايهانم .از شهما مهی
خوايم که يمیشه ررفدار ح باشید و در راه اسشم يیچ ونه ترسی نداشته باشید.
خاررات:
از سن  1سال ی شروع به نمهاز خوانهدن کهرد و در سهن  1سهال ی روزه مهی گرفه  .از يمهان اوائه عمهر وی در جلسهه يهای مهبي ی شهرک مهی کهرد و خصوصهاً بهه
عزاداری سیدالشهداء عشقه وافری داش .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید ارجعلی رحمانی
تاریخ تولد1683/8/15 :
تاریخ شهادت1635/11/13 :

نام مدرسه :دبیرستان قاموس
زندگی نامه:
در سا  8336در روستای خور دخهده بهه جههان گشهود پهدر و مهادر بها رنهج و مشهق فهراوان فرزنهد خهود را روانهه مدرسهه ی عشهاخری کردنهد و بهه عله ن هود مدرسهه
راي ماخی در مح سهکون رايهی شهرسهتان فیروزآبهاد شهد در دبیرسهتان قهامو

در رشهته علهوم تجربهی تحصهیشت خهود را ادامهه داد در سها  61روانهه ج ههه شهد و

در عملیات کربشی  1به درجه رفی شهادت ناخ شد .

وصی نامه:
خدخا من به ج هه ح علیه بار آمده ام تا جان خود را بفروشم امیدوارم که خرخدار جان من تو باشی نه ک
خاررات:
او عشقه فراوانی به در
ارجعلی رحمانی.jpg

خواندن داش و به تیر اندازی و بازی يای محلی و عشاخری عش می ورزخد.

دخ ر.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید یاسین عالیشوندی
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :راهنمایی
زندگی نامه:
در سا  8337در خانواده مهبي ی بهه دنیها آمهد .او بسهیار گشهاده رو و ل خ هدی کهه حهاکی از مههر و مح ه و عطوفه سرشهار بهود بها دوسهتانش برخهورد مهی کهرد .او
دوران ابتداخی را با موفقیه بهه پاخهان بهرد و در دوران راي مهاخی بهود کهه بهه ج ههه عشقهه م هد شهد و اعهزام شهد  ،در م طقهه جفیهر بها عمويها و دوسهتانش بهه وسهیله
بم اران يواپیمای عراقی (عملیات خی ر) يم ی شهید شدند و به دخدار ح تعالی شتافت د.
وصی نامه:
اگر خون شهیدان ن هود اسهشم يهم ن هود و اگهر فهر علهی (ع)در میهدان ج ه

شهکافته نمهی شهد و اگهر خهون حسهین (ع) رخختهه نمهی شهد مها اآلن خ هری از اسهشم

نداشتیم .پدر عزخزم باخد خیلی مرا ب خشی کهه نتوانسهتم از شهما قهدر دانهی بکه م از مهادر و خهواير و برادريهاخم مهی خهوايم اگهر بهدی از مهن دخهده انهد مهرا ب خشه د .و
دعا به جان امام فرامو

نشود.

خاررات:
او عشقه بسیاری به مسائ دخ ی داشه او مهی خواسه در دوران راي مهاخی بهه حهوزه علمیهه بهرود و در اخهن رشهته تحصهی ک هد و بعهد از مشهورت بها پهدر
گرفت د بعد از پاخان تحصیشت (دخالم)به حوزه علمیه برود.آری خاسین عشقه زخادی به مسائ مبي ی داش و حتی او در سن کم نیز
خاسین عالیشوندی.jpg
1878311131

تصهمیم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید علی محمودی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :شبانه روزی
زندگی نامه:
شههید علهی محمهودی در فراشه د فهار

روسهتای نهوجین در سهها  8331دخهده بهه جههان گشههود .مرحلهه مقهدماتی تحصهیشت را در دبسههتان شههید احمهدی روسههتای

آبق ههدو گبرانههد  ،بههه عل ه کوشهها بههودن  ،او مدرسههه راي مههاخی را در مههدرا

ش ه انه روزی گبارنههد  .در سهها  8363بعههد از گبرانههدن آمههوز

نظههامی در کههازرون راي هی

ج هه شد .در چ دخن عملیات شرک نمود و سرانجام در والفجر  1در م طقه فاو به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
از مادران می خوايم که از رفتن فرزند شان به ج ههه يها ممانعه نک هد  ،زخهرا کهه فهردا در محضهر خهدا نمهی توان هد جهوا حضهرت زخ ه ( ) را بدي هد  ،کهه زخ ه
تحم  71شهید را نمود .برادرانی که به ج هه می آخ د او خودسازی ک د بعد به ج هه بیاخ د.
خاررات:
به در

عشقه زخادی داش و يمیشه در کش

علی محمودی.jpg

رت ه باالخی کس می کرد و از نظر علمی يمیشه صاح مقام می شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید هدایت اله جوکار
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1636/11/14 :

نام مدرسه :شهید چمران
زندگی نامه:
شهید يداخ الهه جوکهار در سها  8331در روسهتای خانیه
باتقوای خود پهرور

از توابه شهرسهتان فراشه د در خهانواده ای فقیهر و ت دسه پها بهه عرصهه يسهتی نههاد و در دامهن مهادر

خافه دوران ابتهداخی را در روسهتای خهود و دوران راي مهاخی را در مدرسهه شههید چمهران روسهای يمجهوار خهود بها موفقیه پشه سهر گباشه در

تعطیشت تابستان به پدر خودکم

می کرد از آغاز ج

تحمیلی چ هدخن بهار بهه واحهد بسهیج و اعهزام نیهرو مراجعهه کهرد ولهی بهه عله سهن کهم او را پهبخر

تا اخ که در مورخهه  63/86/11از ررخه بسهیج فراشه د بهه واحهد آمهوز

جههرم و سها

کهازرون معرفهی شهدند و په

نکردنهد

از گبرانهدن دوره يهای الزم در م طقهه ج هی

جزخره مج ون مستقر شدند و در عملیات بدر در تارخ  8363/81/13به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
مر با عزت چه بهتر از زندگی با ذل و خواری اس  .چه شیرخن اس شرب شهادت که نصی ما خوايد شد و با خون يای ما اخران عزخز پاخدار خوايد ماند.
خاررات:
اخش و رفتار او در بین معلمین و دخ ر يمکشسان خود و کسهانیکه او را مهی شه اخت د تهنثیر گباشهته بهود .شههید يهداخ الهه عشقهه وافهر بهه شه یدن نواريهای مهبي ی
داشت د و يمچ ین شرک او در مجال
يداخ اله جوکار.jpg

سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) بسیار بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید شمشاد امیری
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده ای عشاخری از تیهره شهش بلهوکی بهه دنیها آمهد  ،او دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه انجهام رسهانید و بهرای ادامهه تحصهی در دوران راي مهاخی
به شهر فراش د آمد و در مدرسه راي مهاخی شههید رجهاخی مشهغو بهه تحصهی شهد .او وارد بسهیج شهد و سها دوم راي مهاخی بهود کهه پهدر

را از دسه داد و او بسهیار

ناراح واندوي ین شد و باالخره در سا  8363به ج هه اعزام شد و در يمان سا نیز به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
توصیه من به شما برادران حز الهی اخن اس کهه راه خهونین شههیدان را ادامهه ديیهد و ن بارخهد تها ظالمهان در کشهور عزخهز اسهشمیمان رخ هه پیهدا ک هد شهما اسهلحه
از دس افتاده و بخون غلتیده ی اخن عزخزان را بردارخد و علمدار پرچم خونین اسشم باشید
خاررات:
او در فعالی يای مدرسهه (مهبي ی و ورزشهی )فعالیه داشه و در بسهیج نیهز عضهوخ داشه و يمهین امهر باعهث شهده بهود عشقهه زخهادی بهه ج ههه و ج ه
باشد.
شمشاد امیری.jpg

داشهته

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید سید جالل الدین امیر سادات
تاریخ تولد1651/6/4 :
تاریخ شهادت1638/8/1 :

نام مدرسه :شهید رجایی
زندگی نامه:
در سهها  8316در خههانواده ای مههبي ی بههه دنی ها آمههد  .او در خههانواده ای فقی هر و کشههاورز  ،زنههدگی را سههاری مههی نمههود  .دوران ابتههداخی را در دبسههتان شهههید محمههد
م تظری و دوران راي مهاخی را در مدرسهه ی شههید رجهاخی سهاری نمهود  .در دوران راي مهاخی بهود کهه مهی خواسه بهه ج ههه اعهزام شهود امها بهه خهارر کمهی سهن از
رفت ش ممانع می کردند،سهرانجام بها دسه بهردن در ش اسه امه موفه بهه اعهزام شهد و در پادگهان دسهتغی کهازرون آمهوز

نظهامی دخهد و بهه ج ههه اعهزام شهد .در

سا  66در اثر ترکش توپ به درجه ی رفی شهادت ناخ گش .
وصی نامه:
پدر و مادر مرا ب خشید و از من راضی باشید به دلی اخن که سفار

کرده اند تربی ک ید و تولی و ت ری را فرامو

نک ید

خاررات:
او دانش آموزی موفه بهود و در نمهاز جماعه مدرسهه شهرک بسهیار داشه و در امهر ورز
مشغو بازی بود
سیدجش امیرسادات.jpg

نیهز ت حهر خاصهی داشه و يهر روز بها دوسهتانش در ک هار م هز پهدر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید اصغر عالیشوندی
تاریخ تولد1683/4/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
در شهر فراش د ج

خیابان سااه در خانواده ای بسهیار مهبي ی و معتقهد بهدنیا آمهد  ،پهدر

مغهازه دار بهود در امهور مغهازه بسهیاری اوقهات بها پهدر يمکهاری مهی کهرد .

تحصهیشت ابتههدائی را در مدرسههه آ احمههد و راي مههاخی را در مدرسههه  81خههرداد و متوسههطه را در دبیرسههتان مطهههری گبرانههد يمیشههه ی اوقههات ت سههم بههر له داشه و
به يمکشسیهاخش يمواره کم

می کرد .اخشان در عملیات بدر در م طقه ی شر دجله به شهادت رسیدند.

وصی نامه:
با يم وحدت داشته باشید و از اختش و تفرقه دوری نمائید و امام عزخزمان را خار و خاور باشید.
خاررات:
به در

قرآن عشقه بسیار داش و از يمان کودکی نماز را دوس می داش و دخ ر دوستان را وادار به نماز خواندن می نمود.

اصغر عالیشوندی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید اصغر عالیشوندی
تاریخ تولد1683/11/4 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
در شهر فراش د ج

خیابان سااه در خانواده ای بسهیار مهبي ی و معتقهد بهدنیا آمهد  ،پهدر

مغهازه دار بهود در امهور مغهازه بسهیاری اوقهات بها پهدر يمکهاری مهی کهرد .

تحصهیشت ابتههدائی را در مدرسههه آ احمههد و راي مههاخی را در مدرسههه  81خههرداد و متوسههطه را در دبیرسههتان مطهههری گبرانههد يمیشههه ی اوقههات ت سههم بههر له داشه و
به يمکشسیهاخش يمواره کم

می کرد .اخشان در عملیات بدر در م طقه ی شر دجله به شهادت رسیدند.

وصی نامه:
با يم وحدت داشته باشید و از اختش و تفرقه دوری نمائید و امام عزخزمان را خار و خاور باشید.
خاررات:
به در

قرآن عشقه بسیار داش و از يمان کودکی نماز را دوس می داش و دخ ر دوستان را وادار به نماز خواندن می نمود .

اصغر عالیشوندی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید بهمن عالیشوندی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
شهههید بهمههن عالیشههوندی در سهها  8333در شهههر فراش ه د بههدنیا آمههد .اخشههان تحص هیشت ابتههداخی را در مدرسههه آ احمههد و راي مههاخی را در مدرسههه  81خههرداد و دوره
متوسطه را در دبیرستان مطههری ادامهه داد و بها شهروع ج ه

تحمیلهی در سها  8363وارد ج ههه يهای حه علیهه باره و در تهارخ  63/86/13در م طقهه ارونهدرود در

مصا با صدامیان کافر به درجه رفی شهادت ناخ شد.
وصی نامه:
وصی من به برادرانم اخن اس که او خود را بسازند و بعد جههاد اصهغر را انجهام دي هد چهون انسهان باخهد او بها نفه

امهاره م هارزه ک هد تها بتوان هد جههاد اصهغر کهه

يمان جهاد کوچکتر اس انجام ديد.
خاررات:
اخشان از خ

خانواده مؤمن و مبي ی و ررفهدار وفهادار بهه نظهام مقهد

قرآن و دعا و نماز جماع را بسیار دوس می داش  .به ورز
بهمن عالیشوندی.jpg

اسهشم و والخه فقیهه بهود .شههید شهرک در جلسهات مهبي ی مان هد شهرک در مراسهم قرائه

فوت ا عشقه و در بازی فوت ا بچه يای محله شرک می کرد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید هوشنگ کریمپور
تاریخ تولد1681/8/6 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
در سهها  8331در محلههه س هید می هر احمههد در خههانواده ای مههبي ی متولههد شههد  .وی در خانههه فههردی بس هیار سههاک و آرام بههود  ،بیشههتر اوقههات خههود را بهها در
ساری می نمود ،فردی که از گ اه غی

خوانههدن

به شدت نفهرت داشه  ،جملهه ای اخشهان يمیشهه اخهن بهود کهه  :انسهان يها تها زمهانی کهه چیهزی دارنهد قهدر آن را نمهی دان هد

وقتی که آن را از دس دادند بعداً قدر آن را می دان د  ،تا اخ که در عملیات کربشی  3در تارخ  8361/86/3به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
اخشههان فههردی مههبي ی بههود ،مسههجد زخ ی هه فراش ه د مح ه راز و نی هاز و ع ههادت اخشههان بههود ،وی در شههته ی فوت هها در ت هیم جوانههان بههر و سهها
فراش د فعالی داش و يمچ هین بهه دو چرخهه سهواری عشقم هد بهود از لحهاظ درسهی فهردی تیهز يهو

در ت هیم کشههاورزی

و بها اسهتعداد بهود و در بهین يهم کشسهی يهای خهود بخهارر

وضعی خو تحصیلی شهرت پیدا نموده بود.
خاررات:
خداوندا به جز اخن خون ناقابه کهه خهود نیهز امهانتی بهود چیهز دخ هری نهدارم کهه تقهدخم رايه سهازم .بارالهها اخهن خهون مها را ق هو درگايه فرمها ،خها ر العهالمین،
ي امی که به مسوولی می اندخشم می بی م مهم کاری که انجام می ديیم نیس  ،مهم برای خداوند بودن اس .
يوش

کرخم پور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حمزه قربان
تاریخ تولد1684/8/15 :
تاریخ شهادت1637/1/14 :

نام مدرسه :قاموس
زندگی نامه:
در روسههتای ديههرم در خههانواده ای محههروم و مههبي ی بههدنیا آمههد  ،تحصههیشت دوره راي مههاخی را در روسههتای ديههرم و متوسههطه را در دبیرسههتان قههامو
فیروزآباد گبراند  .عمده کار پدر

کشاورزی بود و مادر

شهرسههتان

خانه داری و گلیم بافی می نمود  ،خانواده اخشان دوستدار اي بی (ع) بود.

وصی نامه:
به ج هه می روم زخرا کهه مهردن را در ج ههه حیهات  ،و زنهدگی و زخ ه را در خانهه  ،مهر و نیسهتی مهی دانهم  .بهه مسهائ مهبي ی پهیش از پهیش توجهه ک یهد و روی
آورخد که سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین می ک د.
خاررات:
از دانش آموزان بسیار خو انجمن اسهشمی بشهمارمی رفه  .ي هر ،ورز
مهم خود می دانس
حمزه قربان.jpg

و ادبیهات را بسهیار دوسه مهی داشه بهه در

خوانهدن عشقهه م هد بهود و وظیفهه ی بسهیار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عباس احمدیان
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
در شهر قدخم فراش د  ،در نزدخکهی مسهجد جهام شههر بهدنیا آمهد .تحصهیشت ابتهداخی را در آموزشه اه آ احمهد و راي مهاخی را در مدرسهه  81خهرداد گبارنهد .پهدر

از

راه کشههاورزی و کفاشههی زنههدگی را اداره مههی کههرد .در زنههدگی بسههیار آرام و متههین و بهها دوسههتان بهها مهربههانی و مشرفهه برخههورد مههی کههرد يیچ ههاه باعههث آزار و
دلشکست ی دوستان نشد و کسی تا پاخان عمر از او ناراح نشد .اخشان در شیاکو در ت

دشمن به شهادت رسید ولی پیکر پاکش مفقود گردخد.

وصی نامه:
اخوت و برادری را حفظ ک ید و از حر يای اختش بران یز به شدت پريیز نماخید .با خ

دس قرآن و با دس دخ ر اسلحه و اسشم را خاری نماخید.

خاررات:
او در دسته جات زنجیرزنی شهرک مهی کهرد و از ب یهان گهباران يیوه عهزاداری ابوالفضه (ع) بشهمار مهی رفه  .در مراسهم تعزخهه خهوانی کهه در يمهان محلهه برگهزار
می شد شرک می نمود.
عا

احمدخان.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جواد اسماعیلیان
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/68 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
وی در شهرستان فراش د در خیابان انقهش بهدنیا آمهد  ،در دبسهتان آ احمهد و مدرسهه ی راي مهاخی  81خهرداد در
داشه و يمههواره مههورد توجههه دوسههتان و يمکشسهی يههاخش بههود .پههدر

مهی خوانهد  .پهدر و مهادر

بههه کههار تجههارت و بازرگههانی م هی پرداخه و مههادر

را بسهیار دوسه مهی

خانههه داری م هی نمههود .پههدر

در رف ه

مشکشت مردم فراش د و کار عام الم فعه نقش بسزاخی داش  .اخشان در عملیات رمضان در م طقه ی شلمچه به شهادت رسید ولی پیکر پاکش مفقود گردخد.
وصی نامه:
پدر و مادر عزخزم اگر باری به دو

شما بودم مرا ب خشید و م هادا فکهر ک یهد پ هاه بهردن بهه شههادت فهرار از زنهدگی اسه کهه فرصهتی اسه کهه بهه دسه مهن آمهد و

من خود در تارخ اسشم می دانم و فرص دستیابی به فوز عظیم شهادت را که عین سعادت اس غ یم می شمارم.
خاررات:
به ورز

فوت ا عشقه داش بیشتر اوقات به يمکشسهی يهاخش از ررخه پهدر  ،کمه

شرک می نمود.
جواد اسماعیلیان.jpg

مهالی مهی نمهود .در کهش

يهای تابسهتانی رهش در در مسهجد جهام اعظهم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالکریم باقری
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
شهید ع دالکرخم باقری در سا  8331در فراشه د فهار

در خهانواده ای متقهی در دامهان پها مهادری مهؤمن و پهدری بها تقهوا پهرور

بیشتر نداش که روانه مدرسهه شهد در او پیهروزی شهکويم د انقهش اسهشمی دانهش آمهوز کهش

خافه در سها  8311او  6سها

سهوم ابتهداخی بهود کهه در تظهايرات شهرک مهی کهرد .در کهش

او راي ماخی بود که در سا  8363به ج ههه ج هو در عملیهات بهدر شهرک کهرد و در اخهن عملیهات بهه سهشم بهه خهانواده برگشه او دوبهاره عهازم ج ههه شهد و در
علمیات پیروزم د والفجر  1در م طقه فاو به شهادت رسید.
وصی نامه:
من برای اخن که انقش خود را ادامه ديهم ،در

را بهه دو

يهم کشسهیان خهود گباشهتم و بهه ج ههه رفهتم  .آنههاخی کهه رفت هد کهار حسهی ی کردنهد و آنههاخی ماندنهد

باخد کار زخ ی ک د .
انشاء اهلل ما اخن آمرخکای خونخوار و دس نشانده ا

را در زباله دان تارخ می اندازخم.

خاررات:
در فعالی يا مبي ی مسجد محله خود (مسجد شهید تیمور عالیشوندی) شرک داشت د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالخالق پورغالمی
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
در سهها  8316بههه دنیها آمههد دوران ابتههداخی و راي مههاخی را بهها موفقیه بههه پاخهان رسههاند و دوران راي مههاخی او در مدرسههه  81خههرداد بههود .در اخهن دوران بههود کههه عشقههه
زخادی به ج هه رفتن در او نماخان شد  .او او دبیرستان بود که چ دخن بار به بسیج رفه تها بهه ج ههه اعهزام شهود ولهی بهه خهارر کوتهايی قهد و کمهی سهن موفه نشهد
 ،اما باالخره با اصرار فراوان به ج هه رف تا سرانجام در عملیات کربشی  3در م طقه شلمچه به درجه رفی شهادت نائ گش .
وصی نامه:
يد من از رفتن به ج هه اخن اس که توانسته باشم قدمی در راه خیهر برداشهته باشهم .مهن بهه فرمهان امهام کهه مهی فرماخهد :جهوان يها بهه ج ههه برونهد و ج ههه يها را
پر ک د ،به ج هه می روم.
خاررات:
او دانش آموزی فعا بود و در فعالی يای بخصو
ع دالخال پورغشمی.jpg

ورزشی و ي ری مدرسه فعالی داش .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت اله کرمی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
در شهر قدخمی فراش د بهدنیا آمهد .او از خهانواده ای تهیدسه بهود و در خهانواده زنهدگی را بها تهیدسهتی مهی گبرانهد پهدر

نابی ها و مهادر

زنهدگی را بها فهر

بهافی و

رخس دگی اداره می کرد .
سرانجام در زمسهتان  68بهه يمهراه جمه کثیهری از دانهش آمهوزان بسهیجی خصوصهاً مدرسهه ی راي مهاخی  81خهرداد عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره گردخهد و در
تارخ  61/8/11در عملیات والفجر به درجه رفی شهادت ناخ شد

وصی نامه:
در زمانی که انقش اسشمی اخران مهی رود تها سهیر تکهاملی خهود را رهی ک هد و بهه جههانی شهدن خهود يهر چهه نزدخه

تهر شهود آمرخکها و شهوروی و وابست انشهان از

جهانی شدن انقش اسشمی ما می ترس د و می لرزند.
خاررات:
او يمواره در مراسم عزاداری امام حسین (ع)شرک می کرد .بهه مراسهم دعها و نمهاز جماعه مسهجد عشقهه داشه  .بهازی فوت ها را دوسه داشه و بهه يمهراه دخ هر
بچه يا در زمین فوت ا محله مشغو بازی می شد.
کرام اله کرمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمدرضا ملکی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
در سا  8316در آبادان در خانواده ای مهبي ی متولهد شهد .بها شهروع ج ه

تحمیلهی بهه يمهراه والهدخن بهه زادگهاه پهدری خهوخش ،شهرسهتان فراشه د ،مههاجرت نمهود.

دوره ی راي مهاخی در مدرسهه ی راي مههاخی پهانزده خههرداد بهه تحصهی مشهغو بههود .بهرای خهاری اسهشم و مقابلهه بهها صهدامیان کههافر بهه ج هههه يهای حه علیهه باره
شتاف و سرانجام در عملیات کربشی  1در م طقه شلمچه به فیض عظیم شهادت رسید.
وصی نامه:
من اخن عم را جه رضای خدا انجام داديام حا م افقین کورد از اخن اقدام من يرچه می خواي د ب وخ د.
خاررات:
او با توجه بهه اسهتعداد فطهری و خهدادادی از از صهوت خهوبی جهه قرائه قهرآن بههره م هد بهود و قهاری قهرآن در مدرسهه بهود و در سهرود يم هانی مدرسهه و فعالیه
يای ي ری شرک داشت د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید مختار کاویانی
تاریخ تولد81/1/5 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه ابتدایی
زندگی نامه:
در سا  8331در فراش د قدخم در خانواده ای بسهیار فقیهر از دامهان مهادری متهدخن و پهدری زحمهتکش و رنهج دخهده بهه دنیها آمهد .رعهم تله فقهر را از کهودکی چشهید و
يمین امر باعث شد کهه وی بها يمهان کهودکی در ک هار در
فات الفت در بم اران يواخی جفیر ق

بهه کهارگری بهرود تها بتوانهد کمه

خرجهی بهرای خهانواده خهود باشهد .وی در سهن  83سهال ی در گهردان

از عملیات خی ر با دخ ر يمرزمانش در سا  8361به درجه رفی شهادت نائ شد.

وصی نامه:
من آگايانه به ج هه رفتم می دانستم که به ج ههه رفهتن شههادت و اسهیر شهدن دارد و رايهی را انتخها کهردم کهه سهرور شههیدان سهید الشههداء (ع) انتخها کهرد مهن
خود را الخ شهادت نمی دانم ولهی شهاخد خداونهد اخهن فهیض عظهیم را نصهی مهن ک هد و نصهیح مهی که م کهه خهوايران نیهز باخهد ادامهه دي هده راه حضهرت زخ ه
( ) باش د.
خاررات:
در دسته جات عهزاداری امهام حسهین (ع) شهرک مهی نمهود .در تهیم فوت ها مدرسهه از فوت الیسه يهای نمونهه بهود و در مسهجد محلهه در مراسهم نمهاز جماعه و دعها
يمیشه شرک می کرد.
مختار کاوخانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید غالمعلی سارویی
تاریخ تولد1688/6/18 :
تاریخ شهادت1/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه ابتدایی آل احمد
زندگی نامه:
وی در شهههر فراشه د خیابههان انقههش کههوی شهههید موحههد در خههانواده ای زحمههتکش و کههارگری چشههم بههدنیا گشههود و در مدرسههه ابتههداخی آ احمههد تهها کههش
خواند و تر تحصی نمود و مشغو کارگری بهود کهه ج ه

سههوم را

تحصهیلی شهروع شهد و سهه بهار بهه ج ههه اعهزام شهد کهه در بهار آخهر در عملیهات والفجهر  8در م طقهه ی

فکه محور شريانی به شهادت رسیدند
وصی نامه:
ای پ اه بی پ ايان ای مع ود من تو را آن چ ان که يستی و آن گونه که سزاوار آنهی  ،سهتاخش مهی که م  .تهو را شهکر مهی که م تها نیک خه شهوم و بها شههدا يهم خانهه
شوم.
خاررات:
در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شرک مهی کهرد و عشقهه فهراوان بهه پهدر و مهادر و خهانواده داشه و بهه تیهر انهدازی نیهز عشقهه داشه  .در مراسهم مهبي ی مسهجد
جام شرک می کرد.
غشمعلی ساروئی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جهانپور مزارعی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/3/1 :

نام مدرسه :مدرسه ابتدایی خانیک
زندگی نامه:
شهید جهاناور مزارعی در روستای خانیه
روستای خانی

(فراشه د) بهه دنیها امهد و در سهن  1سهال ی عشقهه زخهادی بهه تحصهی داشه و دوران ابتهداخی را بها نمهرات بسهیار خهو در

به پاخان رسانید .در سن  7سال ی بهه درسهتی نمهاز مهی خوانهد او زبهانزد مهردم روسهتاخش شهده بهود چهون بهه دخهن و احکهام عشقهه فراوانهی نشهان مهی

داد .سرانجام جهاناور در ج هه کوش

در تارخ  68/7/8به شهادت رسید.

وصی نامه:
من انشاء اهلل به مکت امام زمان (عج) می روم و آنجها ادامهه تحصهی مهی ديهم ج ههه خهود خه

مدرسهه الههی اسه کهه در

شههام و رادمهردی را بهه انسهان مهی

آموزد و به ج هه بر می گردم و به م ارزه با بعثیان متجاوز ادامه می ديم و يی چیز نمی تواند مان عش من به شهادت شود.
خاررات:
او عشقه زخادی به فعالی مبي ی داش و جوانان روستاخش را بهه اخ کهار ترغیه مهی کهرد و او بهرای چ هدخن بهار بهه مهادر
تا من نیز به شهادت برسم.

مهی گفه امهام را دعها ک یهد و دعها ک یهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید غالمرضا غالمی
تاریخ تولد1687/4/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه ابتدایی روستای اسالم آباد
زندگی نامه:
در خانواده ای مبي ی به دنیا آمد از يمهان کهودکی عشقهه زخهادی بهه مسهجد و نمهاز داشه و يمهراه پهدر بهه مسهجد مهی رفه تحصهیشت ابتهداخی را مدرسهه ابتهداخی
روستای اسشم آباد گبارنهد .جهزء پاخ هاه مقاومه مسهجد رالقهانی روسهتای اسهشم آبهاد بهود او سهه مرحلهه بهه ج ههه اعهزام شهد و سهرانجام در عملیهات کهربشی  3بهه
درجه رفی شهادت ناخ آخد.
وصی نامه:
پیام من به شما مردم شهید پرور اخن اس که يمیشه پشتی ان امام خمی ی باشید.
خاررات:
به مراسم عزاداری امام حسین (ع) عشقه فراوان داش  .در مراسم دعا و قرائ قهرآن شهرک مهی کهرد در بهازی يهای سه تی کهه وخهژه روسهتا بهود شهرک مهی کهرد بهه
کوي وردی عشقه زخادی داش .
غشمرضا غشمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نادر غالمی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :مدرسه ابتدایی نوجین
زندگی نامه:
شهید غشمی در سا  61در روستای شهید پهرور نهوجین در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود اخشهان از اواخه کهودکی از لحهاظ اخشقهی زبهانزد خها
بود وی در سن  6سال ی به مدرسه رف و دوران ابتهداخی را در مدرسهه نهوجین بهه پاخهان رسهاند تها اخهن کهه در شههرخور مهاه  11ج ه

و عهام

شهروع شهد و در سها  61روانهه

ج هه ح علیه بار شد و به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
مردمان عزخز سرماخه يهای اصهلی مملکه اسهشمی مهی باشهد .از يمهه معلمهان عزخهز مهی خهوايم کهه در تربیه جوانهها جهدخ بهه خهر دي هد و يمیشهه پیهام امهام
عزخزمان را در خارر داشته باش د.
خاررات:
اخشان به مراسم دعا و قرائ قرآن عشقه زخادی داش و يمیشهه در دسهته جهات عهزاداری شهرک مهی کهرد بهه ورز
برنامه يای ورزشی شرک می کرد.
نادر غشمی.jpg

فوت ها عشقهه م هد بهود و يمهراه بها دوسهتان در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نصراله توانا
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1638/3/14 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی
زندگی نامه:
شهید نصراله در سا  8336در روسهتای نهوجین از توابه شهرسهتان فراشه د در خه

خهانواده ت دسه و سهاده زخسه چشهم بهه جههان گشهود وی په

از اتمهام دوره

راي مههاخی سهها  63عههازم ج هههه شههد .دوره دبیرسههتان را بههه رههور آزاد در مجتم ه آموزش هی شهههداء لشههکر  1نج ه اشههر ادامههه داد .سههرانجام در تههارخ  63/6/81در
عملیات قادر به درجه شهادت ناخ گردخد.
وصی نامه:
از ام يمیشه در صح ه ی می خوايم که راه شهیدان را ادامه دي د.
خاررات:
ق

از عزخم به ج هه نی ورود به حهوزه علمیهه را داشه وی از شخصهیتی وارسهته کهه دن ها معرفه حقیقهی بهود برخهوردار بهود .حتهی مقهدمات ث ه نهام در حهوزه

علمیه شیراز را انجام داده بود.
نصراله توانا.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید فضل اهلل عالیشوندی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی
زندگی نامه:
او در سا  8331در خانواده ای مبي ی بهه دنیها آمهد  ،دوره يهای ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه بهه اتمهام رسهاند او دوران ابتهدای انقهش در پخهش اعشمیهه يهای
امام و انقش حضور فعا داش و در دوران ج

نیز از يمهان او بها يهم کشسهی يهاخش روانهه ج ههه شهد و اکثهر دوسهتانش نیهز کهه در ج ههه بودنهد شههید شهدند و

خود فض اله نیز با برادر و دوستانش در بم اران يواپیمای عراقی (عملیات خی ر) در م طقه جفیر به شهادت رسید
وصی نامه:
خداخا تو را قسم می ديم ،تو را به ح ائمه ارهار(ع) قسهم مهی ديهم مهرا در بسهتر مهر نمیرانهی و فقهط بها شههادت در راه تهو مهی خهوايم از اخهن دنیها رخه برب هدم.
مادر جان حشلم کن  ،مادر جان خیلی ح بر گردن من داری  ،برادر کوچکم را نیز حز الهی پرور

بده تا راه ما را ادامه ديد.

خاررات:
او در فعالی يهای مهبي ی شهرک بسهیار خهو داشه و در مسهاجد بهه خوانهدن قهرآن مشهغو مهی شهد و در دوران تحصهی نیهز در مراسهم مهبي ی و نمهاز جماعه
مدرسه فعالی بسیار خوبی داش  ،وی در فعالی يای ورزشی نیز بسیار فعا بود و در تیم فوت ا مدرسه خکی از بازخک ان خو مدرسه به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید غالمحسین غالمی
تاریخ تولد1687/1/6 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی
زندگی نامه:
او در روسههتای ديههرم در خههانواده ای مههبي ی بههدنیا آمههد تحصهیشت ابتههداخی را در مدرسههه شهههید حمههزه قربههان و دوره ی راي مههاخی را در فیروزآبههاد گبرانیهد  .او در زمی ههه
فکری و فري ی گوی سه ق را از آن خهود مهی نمهود .در میهان يمکشسهان خهود ممتهاز بهود درمهدت  3سها  6بهار عهازم ج ههه شهد سهرانجام در سها  61بهه درجهه
رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
ت ها خوايشی که از مردم ديرم دارم اخن اس که ير چه بیشتر وحدت را حفظ نماخید و از مسؤوالن دولتی می خوايم که به اخن روستای فقیر کم

ک د.

خاررات:
وی به مراسم دعا و قهرآن عشه مهی ورزخهد .بسهیاری از دوسهتان را بهه مسهجد محلهه راي مهاخی مهی نمهود  ،در مراسهم عهزاداری شهرک مهی کهرد .بهه بهازی والی ها
عشقه فراوان داش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید غریب متانت
تاریخ تولد1684/1/18 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی
زندگی نامه:
در سهها  8331در روسههتای محههروم ديههرم در خانههه ای فقی هر در دامههان پههدر و مههادری مههبي ی چشههم بههه چهههان گشههود در سههن  6سههال ی روانههه مدرسههه شههد .دوره ی
ابتداخی ر در يمان روستان دوره ی راي مهاخی در شهرسهتان فیروزآبهاد گبرانیهد .بها شهروع ج ه

بهه ج ههه رفه و در عملیهات کهربشی  3در سها  61بهه درجهه رفیه

شهادت ناخ شد.
وصی نامه:
به گفته امام خمی ی مسجد س ر اس س ر يا را پر ک ید به ج هه يا بشتابید و رزم دگان اسشم را خاری نماخید.
خاررات:
وی در دسته جات عزاداری امام حسهین (ع) شهرک مهی نمهود يمچ هین در مراسهم دعها و قهرآن کهه در مسهجد برگهزار مهی شهد شهرک مهی کهرد بهه دوسهتان عشقهه
فراوان داش و يمواره مشکشت آنها را ح و فص می کرد.
غرخ متان .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالرضا رضایی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید ابوالقاسم اسدی دهرم (رازی)
زندگی نامه:
در سا  8316در روستای ديهرم در خهانواده ی مهبي ی و فقیهر دخهده بهه جههان گشهود .پهدر
رفتار برای يم سن و سهاالن خهود
ج هه ی ج و اعزام شد پ

از رخهش سهفیدان ب هام روسهتا اسه و دوران کهودکی اوال هوی اخهش و

مهی باشهد اودر مهرمهاه  17بهه مدرسهه رفه و در آن سها يها فعالیه يهای مهبي ی بسهیار نمهود سهرانجام در تهارخ 8361/8/81

از مدت کوتايی به درجه رفی شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
ن بارخد انقش اسشمی به فرموده امام خمی ی به دس نايشن بیفتد .
يمیشه از انقش اسشمی حماخ نماخید .ای کسانی که وصی نامهه ی مهرا مهی خوانیهد اگهر ج ههه احتیها داشه بهه ج ههه بروخهد  .کسهانی کهه بها حکومه جمههوری
اسشمی مخالف د دمار از روزگارشان درآورخد

خاررات:
او در برنامه يای مهبي ی مسهجد محلهه از ق یه سهی ه زنهی و زنجیهر زنهی و مراسهم دعها و نمهاز جماعه شهرک مهی کهرد وی يمچ هین بهه ورز
عشقه فراوان داش
ع دالرضا رضاخی.jpg

فوت ها و والی ها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حیدر شهیدی
تاریخ تولد1656/3/1 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید ابوالقاسم اسدی دهرم (رازی)
زندگی نامه:
شههید حیهدر شههیدی در شههرخور  8313در خهانواده يهای مهبي ی در دامهان پهدر مهادری پها و مهؤمن بهه اسهشم و ارزشههای اسهشمی متولهد گردخهد .دوران تحصهیلی
ابتداخی و راي ماخی را در مدرسه شهید اسدی ديرم با موفقیه بهه پاخهان رسهاند و په

از امتحانهات خردادمهاه بها گرويهی از يمکشسهی يها بهه ج ههه ی ج هو  ،لشهکر

 81فجههر اعههزام گردخهد .بههرای بههار دوم در اسههف د  8363بههه لشههکر المهههدی (عههج) در ج هههه حضههور خافه  .در اواخههر اسههف د مههاه  8363در عملیهات بههدر شههرک نمههود و
باالخره در مورخه  8361/8/81اعزام بعدی اخشان بهود و نهاختهاً در سها  8361/1/13در م طقهه عملیهاتی شهريانی (شهما فکهه)بهر اثهر تیهر مسهتقیم دشهمن بهه شههادت
رسید که به مدت  1سا مفقود ماند که در سا  8361پیکر پاکش در ديرم تشیی و به خا سارده شد.
وصی نامه:
از آنجا که اخشان در خهانواده ای مهبي ی و بها اخمهان پهرور
می نمود .در زمی ه کشاورزی نیز فعالی داش و خانواده ا

خافتهه بهود  ،در مسهاجد حضهور مهی خافه و در زمی هه يهای کهش

قهرآن و فعالیه يهای ي هری شهرک

را يمیاری می نمود.

خاررات:
می روم ج هه تا به فرمان امام ل یه
پیروز گردانم.
حیدر شهیدی.jpg

گهوخم تها رخشهه فسهاد و ظلهم را از کشهور اسهشمی بهرک م و مهی روم تها بهه خهاری حه کشهور اسهشمی را بهر کشهوريای مسهتک ر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت اله نوروزی
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید ابوالقاسم اسدی دهرم (رازی)
زندگی نامه:
در سا  8313در روستای ديرم دخهده بهه جههان گشهود دوره ی ابتهداخی را در دبسهتان محه تولهد و راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی شههید اسهدی گبرانهد بها داشهتن
سن کم رايی ج هه يای کردستان و مهاباد شد و در گردان امام المهدی (عج) رايی ج هه فکه شد و سرانجام در سا  8361به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
امیدوارم که خداوند اخن عاش کوچ

را پبخرا باشد ،رمز پیروزی اسشم را در اتحاد و اخمان به خدا و رسو و امام و والخ فقیه می دانم.

خاررات:
در مراسم دعا و عزاداری امام حسین (ع) شرک می کرد و به بازی فوت ا عشقه فراوان داش .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت اله اکبری
تاریخ تولد1688/8/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی مزینانی
زندگی نامه:
او در سهها  8333در خههانواده ای مههبي ی در شهههر قههدخمی فراش ه د بههه دنی ها آمههد و دوره ی ابتههداخی را در مدرسههه شهههید عل هی آقههاخی و شهههید محمههود کرمهی گبرانههد و
راي ماخی را در مدرسه مزخ انی گبارند او در سا  68در عملیات پیروزم دانه رمضان در شلمچه به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
خداخا مرا شهید بمیران و به آروزوخم که شههادت خع هی آخهرخن حهد تکامه انسهانی اسه برسهان  .په

درود بهه ري هر ک یهر انقهش و درود بهر شههیدان راه خهدا و درود

به زنان و مردانی که بچه يای خود را به ج هه يای ح علیه بار می فرست د و زخر شهادت نامه آنها را امضاء می ک د.
خاررات:
او در خههانواده  ،بسهیار مههبي ی بههود بههه مراسههم عههزاداری امههام حسهین (ع) عشقههه ی فههراوان داشه  ،در دعههای کمیه و دعايههای مههاه م ههار رمضههان و نمههاز جماعه
مسجد شرک می کرد و به بازی فوت ا و والی ا عشقه فراوان داش .
کرام اله اک ری.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حسین باقری نژاد
تاریخ تولد1681/1/3 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی مزینانی
زندگی نامه:
در سا  8331در خانه ای محقر که پر از صفا و صمیمی بود  ،کهودکی پها بهه عرصهه وجهود نههاد  .چهون خهانواده ارادت خاصهی بهه آقها امهام حسهین (ع) داشهت د نهام او
را حس هین گباشههت د  ،دوران رفولی ه را در دامههان پههر مهههر و مح ه خههانواده گبارنههد وی سههومین فرزنههد خههانواده بههود .حس هین دوران ابتههداخی را در مدرسههه شههورخده و
دوران راي مههاخی را در مدرسههه مزخ ههانی گبارنههد و بهها شههروع ج ه

تحمیلهی در سهیزده سههال ی بههه ج هههه يههای ن ههرد حه علیهه باره ريسههاار گردخهد و در بس هیاری از

علمیات يا شرک نمود تا اخن که باالخره در عملیات کربشی  3به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
ب ا به فرمان امام که فرموده اند اک ون بهر جوانهان عزخهز اسه کهه خهود را بهه صه خهاران روح ا ...ملحه نماخ هد و بهه خهاری اهلل چ هان از حیثیه و شهراف خهود دفهاع
ک د که قدرت تفکر را از قدرتهای شر و غر ب یرند.
خاررات:
اخشههان فههردی مههبي ی بههود و در مسههجد زخ ههه فراشه د بهها دوسههتان خههود ،در مراسههم دخ هی شههرک مهی نمههود  ،در رشههته ی کوي ههوردی و درمسههابقات دو شههرک مهی
نمود ،تا جاخی که خک ار در مسابقه ی دو مقام او را کس نمود و تا ق
حسین باقری نژاد.jpg

از زمان شهادت سر کش

در

با شور و اشتیا حضور پیدا می ن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید رضا کشاورز
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی مزینانی
زندگی نامه:
وی در سهها  8333در خههانواده ای مههبي ی و محقههر دخهده بههه جهههان گشههود .نههام او را يههم نههام امههام يشههتم (ع)  ،رضهها گباشههت د  .دوران ابتههداخی را در مدرسههه شههورخده
مشغو به تحصی شد و پ

از اخب مدر در مدرسه مزخ هانی ادامهه تحصهی داد  .فهردی سهخ کهو

می نمود بسهیار مهربهان و خوشهرو و خهو

بهود و در اوقهات فراغه بهه (کاريهای امهور خانهه) پهدر کمه

برخهورد بهود در عملیهات يهای متعهددی شهرک نمهود و خک هار مجهروح گردخهد و بهاالخره در سها  8361در م طقهه بانهه در

عملیات والفجر  3به درجه ی رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
خداخا ما را ادامه دي دگان راه شهدای عزخز قرار بهده .پهدر و مهادرم شهما در رهو زنهدگی بهرای مهن زحمهات بسهیار کشهیده اخهد نمهی دانهم بها جهه زبهانی از شهما تشهکر
ک م ت ها از خدا می خوايم که به شما اجر کام ع اخ فرماخهد و اگهر مهن بهه آروزخهم (شههادت) رسهیدم بهه خهود يهی حهزن و انهدويی راه نديیهد و صه ر حسهین گونهه
و زخ

تان را رعاخ ک ید.

خاررات:
اخشان فردی بسیار مهبي ی بهود کهه حتهی بیشهتر اوقهات فراغه وی در مسهجد گبرانهده مهی شهد  .بیشهترخن عشقهه ی وی در رشهته کوي هوردی بهود و در بهازی يهای
محلی در اوقات فراغ با دوستان خود شرک می نمود  .اخشان در رو دوران تحصی  ،فردی با استعداد بود و کش
رضا کشاورز.jpg

در

را يم زمان با

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید ابراهیم نوشادی
تاریخ تولد1688/11/14 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی مزینانی
زندگی نامه:
در سا  8333در خانواده مبي ی به دنیا آمهد او دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه انجهام رسهاند و در دوران راي مهاخی مشهغو تهدرخ
ج

تحمیلی  .او در

بهود کهه يهم زمهان شهد بها شهروع

را ريا کرد و بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف  .او در سهه مرحلهه بهه ج ههه اعهزام شهد و عشقهه بسهیار زخهادی بهرای رفهتن بهه ج ههه

داش و سرانجام در سا  8361در عملیات والفجر  8در م طقه شريانی مفقود شد و پیکر پاکش بعد از  1سا به خا سارده شد.
وصی نامه:
سشم من بر تمام برادرانی که خون  71تهن از خهاران امهام حسهین (ع) در ر ياخشهان مهی جوشهد  .مهن از بهرادرانم مهی خهوايم تها آخهرخن نفه
انسان يای بزر انسان ياخی يست د که درمواجهه با مر در نهاخ شهام و بلکه باالتر از شهام با ل خ د و با خو
خاررات:
او در فعالی مبي ی و ي ری مدرسه شرک می کرد .و در امر ورز
ابرايیم نوشادی.jpg

نیز ت حر فراوان داش .

روخی به سراغ مر می روند.

از اسهشم دفهاع ک هد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید خیراله نوشادی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/6/61 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی مزینانی
زندگی نامه:
شههید خیرالهه نوشههادی در سها  8311در فراشه د در خههانواده ای فقیهر چشههم بهه جههان گشههود وی در دوران کهودکی در آغههو

پهدر و مهادر زنههدگی کهرد و در سههن 6

سال ی روانه مدرسه شهد .دوران ابتهداخی را در مدرسهه شههید حسهی ی فراشه د سهاری کهرد و دروه راي مهاخی را در مدرسهه مزخ هانی گبرانهد در سهن  83سهال ی بهود کهه
با دوستانش روانه ج هه ح علیه بار شد و سرانجام در خرداد ماه  66در ج هه مايوت در ت

دشمن به درجه رفی شهادت نائ شد .

وصی نامه:
ای تارخ تو ب وخ

وث

کن ای زمان تو شايد با

که من برای رضای خدا و برای حفظ نامو

خودم به ج هه رفتم و رايی دخ ر در پیش نداشتم.

خاررات:
برگزخده ای از فعالی يای مبي ی  ،علمی ،ي ری ،و ورزشی شهید
شهید خیراله نوشادی در دوران حیات به کاريای ي هری و ورزشهی عشقهه فهراوان داشه و بهه نمهاز و روزه عشقهه فهراوان داشه و بها وجهود اخهن کهه کهم سهن و سها
بود ولی عشقه بخصو
خیراله نوشادی.jpg

به مسجد و شرک در دستجات عزاداری داش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جواد بهمنی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مزینانی
زندگی نامه:
شهید جواد بهم ی در سا  8331در محله قدخمی شههر فراشه د بهدنیا آمهد .پهدر

وضهعی مهالی خهوبی نداشه و از راه کهاگری و کشهاورزی سه تی امهرار معها

مهی

کرد .تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه شههید کرمهی و شهورخده قهدخم گبرانهد .تحصهیشت راي مهاخی را در مدرسهه مزخ هانی ادامهه داد .در سها  8363عهازم ج ههه يهای
ح علیه بار شد و در تارخ  63/88/17در ج

فاو به درجه رفی شهادت نائ شد.

وصی نامه:
از شما می خوايم از انقش اسشمی تا سرحد جان محافظ ک ید .امام خمی ی عزخز را خار و خاور باشید.
خاررات:
اخشان به بازی فوت ها و والی ها عشقهه فهراوان داشه  .بهه کهار نقاشهی و خطهاری نیهز مهی پرداخه  .در برنامهه يهای سهی ه زنهی و زنجیهر زنهی يیهنت يهای عهزاداری
شرک می جس .
جواد بهم ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نصر اله جامه بزرگی
تاریخ تولد1684/5/5 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :مزینانی
زندگی نامه:
اخشههان در سهها  8331در خههانواده ای مههبي ی در محلههه سهید میهر احمههد دخهده بههه جهههان گشههود  ،فههردی بسهیار مهربههان وخههو

اخههش بههود  ،بهها دوسههتان و اقههوام بهها

مهربههانی برخههورد م هی نمههود  .تحص هیشت ابتههداخی را در مدرسههه شههورخده و راي مههاخی را در مدرسههه مزخ ههانی پش ه سههر گباش ه و دوران متوسههطه را تهها سهها چهههارم
دبیرستان را با موفقی پش سر گباش و باالخره د رسا  8361با دوستان و يمرزمان خود در عملیات کربشی  3به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
پ

 ،اک ون که مر حتمی اسه  ،مرگهی را انتخها ک هیم کهه بوسهیله آن رسهال اسهشم حفهظ شهود .بیاخیهد جوانمردانهه بهه سهوی دشهمن يجهوم آورخهم و نهراسهیم.

خداخا دوس دارم در درخای خهون شه ا که م تها بهدون وابسهت ی و متکهی بهودن بهه تجهیهزات شه اور برابهر نامشخمهات و امهوا مقاومه که م .تها اخهن کهه مهو عظهیم
شهادت مرا در يم شک د.
خاررات:
اخشان فردی مبي ی و متدخن بود  ،در مراسم مبي ی شهرک مهی نمهود و مهدتی نیهز بهه ع هوان مک هر در نمهاز جمعهه شهرک مهی کهرد  ،وی در مسهجد زخ یهه فهراخض
دخ ی را به جا می آورد و در رشته يای فوت ا و والی ا شرک می نمود  .در زمی ه ی درسی فردی خو
نصراله جام زرگی.jpg

استعداد بود که اخشان يم در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالرضا غریبی
تاریخ تولد1687/1/16 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مزینانی
زندگی نامه:
اخشهان در شهههر قههدخم فراشه د در خههانواده ای مههبي ی بهدنیا آمههد .تحصهیشت ابتههداخی را در مدرسههه شهههید کرمهی و راي مههاخی را در مدرسههه مزخ ههانی ادامههه داد .يمههواره
مورد احترام يمه دوستان و يمکشسی يا بود بهه دوسهتان کمه

مهی کهرد .بها شهروع ج ه

تحمیلهی در سها  11خهود را بهرای حضهور در ج ه

آمهاده کهرد سهرانجام

در سا  68به ج هه يای ح علیه بار اعزام شد و در ابتدای سا  61در عملیات والفجر  8به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
امروز مسوله اصلی ج

اس از يمه جوانان عزخز می خوايم ج ههه يها را گهرم ن هه دارنهد و بهه رزم هدگان اسهشم کمه

نماخ هد .اخ جانه بهه ج ههه حه علیهه باره

اعزام می شوم تا برای فداکاری برای اسشم خود را مهیا ک م.
خاررات:
او به نمهاز عشه مهی ورزخهد و در ج ههه يمهه دوسهتان را در اخهن خصهو
مراسم عزاداری دعوت می کرد .کم و بیش به ورز

نصهیح مهی کهرد .بچهه يها را بهرای شهرک در مراسهم نمهاز جماعه و دعها و يمچ هین

دو و پیاده روی و عشقه م د بود و در بازی فوت ا بچه يا شرک می کرد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید رضا فرازی
تاریخ تولد1687/6/7 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :مزینانی
زندگی نامه:
شهید رضا فرازی سها  8331در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان فراشه د متولهد شهد او در دامهان پهدر و مهادری نجیه و مهربهان پهرور

خافه در سهلن  6سهال ی

روانه مدرسه شد .دوران ابتهداخی را در مدرسهه شههید علهی آقهاخی و محمهود کرمهی بهه پاخهان رسهاند و دوره راي مهاخی را در مدرسهه مزخ هانی ث ه نهام کهرد .مهدت 83/1
ماه در ج هه ح علیه بار بود و در سا  63در عملیات والفجر  1به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
من می روم تا بهار دخ هر پاسهداری از انقهش را در بعهدی دخ هر آغهاز که م و در عاشهوراخی از عاشهورايای تهارخ و در کربشخهی از کربشيهای اخهران در ي هام جههاد بهه
آرزوی خوخش برسم.
خاررات:
بردباری و ص وری از خصوصیات بارز اخشقی او بهود .در برنامهه يهای عهزاداری امهام حسهین (ع) شهرک مهی کهرد و در مراسهم يها و دعها و نمهاز جماعه مسهجد محه
شرک می نمود.
رضا فرازی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کنعان حق پرست
تاریخ تولد1683/7/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :مطهری
زندگی نامه:
در اواخههر فص ه زمسههتان در سهها  8336در روسههتای آوخ هز از تواب ه شهرسههتان فراش ه د در خههانواده ای مههبي ی و مههؤمن و بهها صههداق فرزنههدی بههه دنی ها آمههد نههام او را
ک عان گباشهت د  .تحصهیشت ابتهداخی را در روسهتای خهود در زادگهايش بهه پاخهان رسهاند و دوران راي مهاخی را در مدرسهه  81خهرداد فراشه د بهه پاخهان رسهاند  .خهانواده
شهید ح پرس بخارر رفاه حا فرزندشان بهه شههر فراشه د مههاجرت نمودنهد وی تحصهیشت متوسهطه را در دبیرسهتان شههید مطههری آغهاز نمهود و تها سها چههارم
در دبیرستان مشغو در

خواندن بود و باالخره در سا  61در عملیات کربشی  3با برادر

شهید ع ا

ح پرس به درجه شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
يم اک ون که قلم بر اخن کاغب حرک می ک د نمی دانم که بهه شهما امه حهز اهلل چهه ب هوخم ،چهون مهن کهوچکتر از آن يسهتم کهه بخهوايم بهه شهما مهردم سهفار
ک م ای مسلمانان وحدت خود را حفظ ک ید که وحدت موج پیروزی اس و خدا را فرامو

نک ید

خاررات:
اخشان فردی مبي ی  ،متدخن بهود در يمهان سهن نوجهوانی بهه فعالیه يهای مهبي ی در مسهاجد شهرک مهی نمهود و در مراسهم يهای مهبي ی در مسهجد شههید ع ها
محمدی فعالی داش  .اخشان در رشته ی کوي وردی با دوستان خود فعالی می نمود و يمچ ین به ورز
ک عان ح پرس .jpg

فوت ا عشقه م د بود  .از لحاظ علمی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید هدایت اله حق شناس
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :مطهری
زندگی نامه:
در سا  8333در شهر قدخمی فراش د دخده به جهان گشهود .شهغ پهدر کشهاورزی و تعمیهر پمه يهای آبکهش بهود .خهانواده اخشهان مهؤمن و مهبي ی و مهورد حماخه و
احتههرام اقشههار مختل ه شهههر فراش ه د بههود .تحص هیشت ابتههداخی رادر مدرسههه شههورخده و راي مههاخی را در مدرسههه مزخ ههانی و متوسههطه را در دبیرسههتان مطهههری گبرانههد.
يمزمان با شروع ج

تحمیلی مت اس با اقتضای سن وارد ج هه ح علیه بار ودر سا  8361در ج هه بانه و مرخوان به لقا ا ...پیوس

وصی نامه:
امید دارم خدای متعا اخن توفی را به من ع اخ فرماخد تها بتهوانم خهدمتی بهه اسهشم و ملهتم بکه م و بها مشهتی محکهم و گلولهه ای آتشهین بهر ديهان و قله دشهم ان
اخن مرز و بوم نشان روم.
خاررات:
اخشان از خانواده مبي ی بهود و يمهواره در جلسهات مهبي ی بخصهو
اوقات به يمکشسی يای خود کم
يداخ اله ح ش ا .jpg

می کرد و يم او را دوس داشت د

قهرآن و دعها و عهزاداری سهرود و سهاالر شههیدان امهام حسهین (ع) شهرک مهی جسه  .در اغله

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نور محمد غالمی
تاریخ تولد1687/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8336در خانواده ای مبي ی متولد شهد.دوران کهودکی را بها رنهج فهراوان پشه سهر گباشه در دوران نوجهوانی بها دوسهتان خهود در تظهايرات علیهه رژخهم سهتم
شايی شرک می کرد.با تشکی بسیج به صورت داورل انه به عضوخ بسیج درآمهد.بها وجهود اخهن کهه  81سها بیشهتر نداشه رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد
وپ

از سا يا حضور در میدان يای ن رد در سا  8361در م طقه شلمچه در عملیات کربشی  3به فیض عظیم شهادت نائ گردخد

وصی نامه:
چون دخدم که اسشم احتیا به کم

دارد لبا بر خود واجه دانسهتم کهه بهه ج ههه ی حه علیهه باره بهروم و از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د و از تمهام

دوستان و آش اخان می خوايم که ب ده را حش ک ید.
خاررات:
اخشان فردی مبي ی بود و در پاخ اه بسیج حضهور فعهالی داشه  .شه يها در گهروه مقاومه بها دوسهتان خهوخش در پاسهداری از انقهش و دسهتاورديای خهون شههیدان
فعالی داش .اخشان حضور فعا و پرثمری در عرصه يای مبي ی داش .نماز خود را به وق و در مسجد اقامه می کرد و در مراسم مبي ی
نورمحمد غشمی حقیقی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید احمد احمدی
تاریخ تولد1651/6/11 :
تاریخ شهادت1637/8/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
وی در سهها  8318در خههانواده ای مههبي ی و متههدخن دخ هده بههه جهههان گشههود او فههردی بس هیار مهربههان بههود  ،بهها خههانواده و دوسههتانش بهها مشرف ه رفتههار م هی کههرد .
تحصیشت خود را در مهدار

فراشه د تها سها او راي مهاخی ادامهه داد په

از پشه سهر گباشهتن دوره آموزشهی در شههر کهازرون بهه ج ههه يهای حه علیهه باره

اعزام گردخد تا اخن که باالخره در خط پداف دی شهلمچه بهر اثهر تهرکش خماهاره در مورخهه  67/3/11مجهروح و چ هد روز در بیمارسهتان بسهتری بهود تها اخهن کهه بهاالخره
در بیمارستان به مع ود خوخش پیوس .
وصی نامه:
يی خونی بهتر از اخن نیس که در اقیانو

بیکران خاران خمی ی رخخته شود .از دوستان و مردم شهید پرور اخران می خوايم که ج هه يا را تر نک د.

خاررات:
اخشان در يمان دوران نوجوانی در مسهجد صهاح الزمهان (عهج) بها يهم سهن و سها يهای خهود بهه کاريهای مهبي ی مشهغو بهود وی بهه رشهته ی کوي هوردی بسهیار
عشقه م د بود و يمچ ین در بازی يای س تی و محلی در ش های ماه م ار رمضان و اوقات بیکاری شرک می نمود و در زمی ه کش
احمد احمدی.jpg

و در

اخش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید احمد پورزارعی
تاریخ تولد1685/11/115 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید احمد پورزارعی در تارخ  31/86/81در خهانواده مهبي ی و متهدخن بهه دنیها آمهد دوران ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گبرانهد وارد دوره راي مهاخی شهد .از ررخه
بسیج فراش د عازم ج

شد و در تارخ  68/3/1در فت خرمشهر به شهادت رسید.

وصی نامه:
برادران و خوايران عزخز از والخ  ،که استمرار حرک ان یاء در رو تارخ اس  ،با جدخ ير چه تمام تر دفاع ک ید.
خاررات:
در فعالیتهای کشاورزی به پدر خود کم
احمد پورزارعی.jpg

می کرد در فعالیتهای مبي ی مدرسه شرک فعا داش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نامدار حاتمی مطلق
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/16 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8331در روستای دشت

سیاه از تواب فراشه د در خهانواده ای سهاده و فقیهر متولّهد شهد  .محهیط اجتمهاعی دوران کهودکی او بها بهی سهوادی فقهر و ظلهم و سهتم

است دادی آمیخته بود  ،در سن يفه سهال ی پها بهه دبسهتان عشهاخری گباشه  ،دوران راي مهاخی را در شهیراز سهاری کهرد و دوران دبیرسهتان را در رشهته علهوم تجربهی
در دبیرستان مشغو تحصی گردخد  .تا اخن که در سا  66در جزخره مج ون به درجه رفی شهادت نائ شد.
وصی نامه:
بار خداخا  ،اخن تن ذلیلم را بابخر.اخن بدن گ هکارم را در اخن جهان مادی ،جهانی که رو به تارخکی و خن

و ناامیدی اس  ،بابخر و به جهان مع وی برسان.

خاررات:
او در بازی يای محلی شرک می کرد ،به بازی فوت ها نیهز عشقهه داشه  ،يمیشهه ی اوقهات بهه افهراد محهروم کمه
محرم و رمضان برگزار می شد عشقه ی فراوانی داش .

مهی کهرد  .در مراسهم دعها و قهرآن کهه در مهاه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید سید قاسم حبیبی
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید سهید قاسهم ح ی هی در تهارخ  37/6/11در فراشه د چشهم بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه پشه سهر گبرانهد و در دبیرسهتان مطههری
مشغو به تحصی بود که عازم ج هه شد .در تارخ  61/86/3درعملیات کربشی  3در م طقه ی شلمچه به شهادت رسید.
وصی نامه:
می روم تا کمکی به فت اسشم نماخم و دخن اسشم را به جهان صادر ک هیم .خهداخا بهه مها توفیه ده تها آنجها کهه در تهوان دارخهم و تها آن قهدر کهه خهدم از دسهتمان بهر
می آخد نس

به اسشم و انقش اخفا ک یم.

خاررات:
خانواده مبي ی داش و در فعالیتهای مبي ی مدرسه و مسجد محله خود شرک فعا داشت د.
سید قاسم ح ی ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید مصطفی حق شناس
تاریخ تولد1683/6/18 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید مصطفی ح ش ا

در سها  36در فراشه د متولهد شهد ق ه از سهن تکلیه نمهاز مهی خوانهد و روزه مهی گرفه و ارت ها مع هوی بها خهال داشه در سها او

دبیرسههتان عههازم ج هههه شههد ،چ ههد نوب ه مجههروح شههد در سهها  61در عملی هات والفجههر مقههدماتی در م طقههه شههريانی شهههید و پیکههر
مطهر

مفقههود شههد ،در سهها  78پیکههر

پیدا و تشیی شد.

وصی نامه:
خداوندا مرا مورد لط خهود قهرار داد و حه و باره را بهه مهن ش اسهاند .کورکورانهه بهه ج ههه نمهی روم بلکهه بها آگايانهه دارم بهه میهدان ن هرد حه و باره مهی روم،
حسین جان اگر در آن زمان که نداخ بل د شد کسی ن ود به خارخ بیاخد اخ

ما يستیم و ل ی

می گوخیم.

خاررات:
در اوقات فراغ در کش

آموز

قرآن شرک می نمهود و در مهاه م هار رمضهان بهه دوره کهردن و خهتم قهرآن مسهغو مهی شهد،ق ه از سهن تکلیه ارت ها مع هوی

با خال داش  ،شهید در اواخ انقش از اعضاء بسیار فعا انجمن اسشمی دانش آموزی مسجد جام عتی بود که مورد تشوخ مسؤولین
مصطفی ح ش ا .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید یعقوب رحیمی
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1635/8/6 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
اخشان در سا  8331در خانواده ای مبي ی و متدخن دخهده بهه جههان گشهود اوقهات فراغه و تعطیلهی جهه کهار بهه شهرک مهی رفه در اواخه انقهش در رايایمهاخی
يا شرک می نمود و در گروه يهای مقاومه جهه حفهظ و حراسه عمهومی شهرک فعها داشه تها اواخه دبیرسهتان ادامهه تحصهی داد و بهاالخره در تهارخ 61/3/3
در مهاباد به دس ضد انقش (کومله) به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
پدر و مادر مهربان که با يزار زحم مرا بزر کردخد از امتحان الههی خهو ق هو شهدخد يمهواره سهرتان را بهاال ن هه دارخهد کهه بهه وظیفهه خهود عمه کردخهد و بدانیهد
که به صاح ش برگردانید.
خاررات:
اخشان فردی مبي ی  ،متهدخن و پاخ هد بهه تعههدات مهبي ی بهود وی در يمهان سهن نوجهوانی در نمهاز جماعه در مسهجد صهاح الزمهان (عهج)شهرک مهی نمهود و در
ش يای ماه م ار رمضان با دوستان خود به بازی يای س تی می پرداخ  .اخشان به موتور سواری و دوچرخه سواری نیز عشقه م د بود وی
خعقو رحیمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید ایرج رضا نژاد
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1637/1/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
:اخر کوچ

بود و به مدرسه می رف مدتی بود که ع وان می کرد مهی خهوايم بهه ج ههه بهروم ولهی بهه دلیه سهن کهم از اعهزام او ممانعه مهی کردنهد فهردی بسهیار

مهربان و خو

رو بود  .با تمامی دوستان و اقوم و خوخشهان بها مهربهانی برخهورد مهی کهرد و ي هامی کهه از ج ههه بهر مهی گشه بهه دخهدار تمهامی اقهوام و خوخشهان و

دوستان می رف  .يی گاه نشد که کسهی از دسه او گلهه م هد باشهد تها اخهن کهه بهاالخره در م طقهه شهلمچه در سه ر کمهین يمهراه بها دوسهتش م هوچهر نکهوخی بهه
درجه رفی شهادت نائ آمد .

وصی نامه:
آنچه که مرا به اخن نوشته وا می دارد اخن اس که کورکورانهه بهه ج ههه نمهی روم بلکهه آگايانهه دارم بهه میهدان ن هرد حه علیهه باره مهی روم .اخ جاسه کهه دو نهوع
مر در زندگی وجود دارد پ

که چه بهتهر ؛ مها کهه توانسهتیم زنهدگی بها عهزت و شهر را انجهام ديهیم  ،مهر بها افتخهار را باهبخرخم  ،کهه امیهدوارم خداونهد ت هار و

تعالی يم بابخرد.
خاررات:
اخشان فردی مبي ی بود در يمان سن نوجوانی در مراسم يهای مهبي ی شهرک مهی نمهود  .نمهاز خهود را در مسهجد ابوالفضه (ع) بها دوسهتان بهه جها مهی آورد  .وی بهه
رشته فوت ا عشقه م د بود  ،اوقات فراغ خود را با شرک در بازی فوت ا پر می نمود و از لحاظ علمی فردی مستعد بود که ح
اخر رضانژاد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عباس روئین تن
تاریخ تولد1683/5/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید ع ا

رئین تن از نیرويای فعا بسیج بود تمام وقه خهود را وقه بسهیج کهرده بهود در يمهان دوران کهه عضهو بسهیج بهود در اکثهر منمورخه يهای سهااه شهرک

می نمود و از فعاالن انجمن اسشمی آموزش اه بهود و بها جرخانهات م حهر و گهروه يهای سیاسهی م حهر م هارزه مهی نمهود وی چ هان فعها بهود کهه نیرويهای مسهنله
دار از اخشان عاصی شده بودنهد در سها او نظهری رايهی ج ههه شهد در فهت قلهه شهیاکو شهرک داشه و سهرانجام در عملیهات فهت الم هین بهه درجهه رفیه شههادت
نائ گردخد.
وصی نامه:
حا  ،پاخان زندگی مر اس  .چه بهتهر اسه کهه مهر بها عهزت را انتخها ک هیم و بهه شههیدان اسهشم بهه پیونهدخم و از دوسهتان مهی خهوايم کهه يهر بهدی از مهن
دخده اند مرا ب خش د.
خاررات:
شهید روئین تن نس

به امام و انقش عش می ورزخهد و يهی گهاه ن هود کهه نسه

بهه جرخانهات و حهوادث کهه در سهط شههر خها کشهور پهیش مهی آمهد فهردی بهی

تفاوت باشد .حضوری فعا داش و با حساسی خیلی زخاد وارد می شد ،با ير شخصی که می دخد نس
عا

روئ تن.jpg

به مسوولیتش می خوايد سوء استفاده کن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید اکبر زارعی
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/16 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
وی سومین فرزند خانواده و پدر

کشاورز بود  .زمان شهروع ج ه

تحمیلهی در دوره راي مهاخی مشهغو تحصهی بهود  ،چ هد مهورد بها اصهرار فهراوان متقاضهی رفهتن بهه

ج هه شد اما سااه اجازه نمی داد  ،تا اخن که با ترف د خاصهی  ،خهار از دخهد نیرويهای اعهزام ک هده  ،خهود را بهه ج ههه رسهاند  .در نوبه او و دوم بها اخهن کهه ازروحیهه
باال و شجاعی در عملیات کربشی  3در مصها بها دشهمن بعثهی جهه خهامو

کهردن تیربهار بهه سه ر آنهها حملهه مهی ک هد و مهورد اصهاب تیربهار دشهمن قهرار مهی

گیرد و به درجه ی رفی شهادت ناخ می گردد.
وصی نامه:
آری اخن آرزوی دخرخ ه من بودکه من در اکثر اوقات به فکر آن بودم  ،که خ

روز  ،خدا ؛ می رسد که من يم با شهدای دخ ر اخران بایوندم.

خاررات:
يمان رور که اشاره شد دانش آموز دوره راي ماخی بهود وی عضهو باشه اه فري هی ورزشهی بهر فراشه د بهود  ،نسه
در دوران ج هه از صدای خوبی برخوردار بود و برای رزم دگان اسشم يمیشه نوحه خوانی و مداحی می نمود.
اک ر زارعی.jpg

بهه فوت ها عشقهه ی خاصهی داشه  .يمچ هین

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت زارعی
تاریخ تولد1683/3/3 :
تاریخ شهادت1638/1/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  36در خانواده ای مبي ی پا به عرصهه وجهود گباشه از ابتهدای تولهد بها فقهر آشه ا بهود وی يمچهون سهاخر بچهه يهای محلهه در  6سهال ی در سها  8311دوران
تحصیشت ابتداخی را آغاز کهرد و دورة راي مهاخی را نیهز سهاری نمهود بهه عضهوخ بسهیج درآمهد سهرانجام در سها  8363در ج ههه جفیهر بهه درجهه رفیه شههادت ناخه
شد.
وصی نامه:
اولین پیامی که به مل اخران دارم اخن اس که آنهاخی کهه قهدرت دارنهد بهه ج ههه برونهد و يمهانطور کهه امهام فرمودنهد بهر جوانهها واجه اسه و ن بارنهد کهه دخ هران
خسته شوند.
خاررات:
او به جلسات قرآن و دعا عشقه بخصوصی داش بسیار متین و آرام بود در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شرک داش .
کرام اله زارعی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت اله سرخوش
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید در خکی از محله يای قدخمی فراش د ب هام حمهام که هه بهدنیا آمهد پهدر

زنهدگی را بها مشهق و ت دسهتی مهی گبرانهد .در خهش تابسهتان بهه کهارگری مشهغو

بود .يمواره مورد احترام دوستان و يمساخ ان بود با احتیا و در زندگی م ظم بود .اخشان در عملیات والفجر 1در م طقه ی فاو به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
نماز او وق را فرامو

نک ید .امروز مسوله اصلی ج

اس ج هه يا را از جمعی پر ک ید.

خاررات:
او يمواره در برنامه يای قرآن و دعای مسجد محله (حمهام که هه) شهرک مهی کهرد .در دسهته جهات زنجیرزنهی و سهی ه زنهی يیوه يهای عهزاداری شهرک مهی کهرد .
به بازی يای س تی که اصوالً يمه بچه يا به آن مشغو می شدند عشقه داش .
کرام اله سرخو .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جابر سلیمانی
تاریخ تولد1684/8/3 :
تاریخ شهادت1635/1/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
اخن شهید واال مقام در تهارخ  8331/3/6در خهانواده يهای مهبي ی و مکت هی در روسهتای محهروم ديهرم چشهم بهه جههان گشهود  .در سهن شهش سهال ی خهانواده ا

او

را به مکت روانه کهرد .در جرخهان رايایمهاخی انقهش بهه يمهراه جوانهان انقشبهی نقهش فعهالی داشه  .در سها  8363و  8361در ج ههه يهای حه علیهه باره حضهور
خاف که سرانجام در سا  8361در عملیات پیروزم دانه م طقه فکهه بهه درجهه رفیه شههادت ناخه آمهد کهه په

از  1سها مفقهود األثهر بهودن در گلهزار شههدای ديهرم

به خا سارده شد.
وصی نامه:
از يمه مردم می خوايم وحدت کلمه را حفظ نماخ د پشتی ان والخ فقیه باش د تا به مملک آسی ی نرسد.
خاررات:
از آنجا که در خانواده ای مبي ی و مکت ی بزر شده بهود ،خیلهی پاخ هد بهه عقاخهد اسهشمی بهود و بیشهتر اوقهات را در جلسهات خهتم قهرآن مراسهم عهزاداری و مهبي ی و
حضور در بسیج می گبارند.
جابر سلیمانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید یوسف شریفی
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1637/6/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید خوس شرخفی در سا  8331در خانواده ای مبي ی دخهده بهه جههان گشهود  ،بها پهدر و مهادر وافهراد خهانواده خهود مهربهان بهود  .يهی گهاه حهر بیههوده ای نمهی
زد و د کسی را آزرده نمهی کهرد  ،يمیشهه در کشمهش مهی گفه  :خهوبی در اخهن دنیها کاشهته مهی شهود و ثمهرة آن را در آن دنیها مهی بیه م  .و يمیشهه بهه خهوايران
خود تنکید می کرد که حجا خود را رعاخ ک د  ،تا اخ که باالخره در سا  67/3/1در ايواز به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
وظیفه ير فرد مسلمان اس که اگر تهوان دارد بهه ج ههه رود وشهور و شهو اخهن رزم هدگان خهداجو را ب ی هد و مهن چهون توانهاخی را در خهود دخهدم بهه ج ههه حه علیهه
بار رفتم و اسلحه اخثارگران را از زمین بل د کردم.
خاررات:
اخشان فردی مبي ی بهود و در مسهجد جهام اعظهم در مراسهمهای مهبي ی شهرک مهی نمهود  .در رشهته ی فوت ها در تهیم يهای محلهه شهرک مهی نمهود و يمچ هین
کوي وردی رادوس داش و در اوقات فراغ به ورز

کوي وردی می پرداخ  ،در زمی ه ی علمی فردی خو

استعداد بود و يم زمان با ج

تحمی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمود شعبانی
تاریخ تولد1684/3/15 :
تاریخ شهادت1633/3/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در تهارخ  81شهههرخور  8331در فراشه د و در خههانواده ای مههبي ی دخهده بههه جهههان گشههود و در آغههو

گههرم خههانواده دوران رفولیه را گبرانیهد  .په

دوران ابتههداخی و راي مههاخی در دوران دبیرسههتان بههود کههه بههه ج هههه يههای حهه علیههه بارهه ناخهه گشهه  .پهه

از سههاری کههردن

از شههرک در چ ههدخن عملیههات سههرانجام در تههارخ

 8366/1/81در م طقه شلمچه در اثر برخورد ترکش در ناحیه سر به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
من از تمامی کسانی که رفتن به ج هه براخشان امکان پبخر اس  ،می خوايم که در ج هه يای ح علیه بار شرک ک د و ن بارند امام عزخز ت ها بماند.
خاررات:
در فعالی يای مبي ی و دخ ی در مدرسه شهرک داشه و عشقهه ای زخهاد بهه رشهته مکانیه
می کرد.
محمود شع انی.jpg

موتورسهیکل و تعمیهر موتهور يها داشه و بها جهدخ در اخهن زمی هه کهار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمدصادق صداقت
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهههید صههداق سهها  8331در خههانواده ای بهها اخمههان و فقی هر در دامههان پههدر و مههادر مهربههان و متههدخن بههه اسههشم چشههم بههه جهههان گشههود .دوران تحص هیلی ابتههداخی و
راي مههاخی را بهها موفقیه پش ه سههر گباش ه در سهها  8361در لشههکر نههوزده فجههر در ج هههه حه علی هه بار ه حضههور خاف ه  .سههرانجام پ ه
عملیات کربشی  3در م طقه شلمچه شرب گوارای شهادت را نو

از رشههادت يههای زخ هاد در

جان نمود.

وصی نامه:
آخر تا کی باخد در خانه ب شی یم و م تظر باشیم .تا کهی باخهد پهرده ظلمه و تهارخکی دشهمن گسهترده باشهد .وقتهی کهه يهی روزی از اخهران نیسه کهه روز عهزا ن اشهد .و
وقتی که تمام اراضی ما کربش باشد چه جای درن

اس که من و تو ای برادر در خانه ب شی یم.

خاررات:
در زمی ه قرائ قرآن  ،صوت قرآن و نقاشی و رراحی و خطاری مت حر بودند و در زمی ه ورزشی فوت ا با وجود سن کم زبانزد بود.
محمدصاد صداق .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید خسرو عالیشوندی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/1/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده ای کامشً مبي ی به دنیا آمد  .او دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان بهرد کهه پاخهان ابتهداخی او مصهاد شهد بها او انقهش اسهشمی اخهران
 ،او يمراه پدر

در رايایماخی يا شرک مهی کهرد تها اخ کهه ج ه

شهروع شهد او حضهور در ج ههه را بهه در

در سا  63در عملیات کربشی  1به درجه رفی شهادت ناخ گش و با برادر شهید

و مشه تهرجی داد و روانهه ی ج ههه شهد و سهرانجام او

(اصغر) محشور گردخد.

وصی نامه:
از پدر و مادر عزخزم می خوايم که در مهر مهن گرخهه نک هد و مهن جهان خهود را فهدای دخهن و شهر خهود کهردم .خهواير گرامهی حجابه را حفهظ کهن .دنیها مزرعهه
آخرت اس در اخن جهان باخد تش

و کوشش ک یم و جهان آخرت پادا

آن را ب یرخم.

خاررات:
او در مسائ مبي ی فعالیه بسهیار زخهادی داشه و در شهروع ج ه
فوت ا مدرسه نیز عضوخ داش .
خسرو عالیشوندی.jpg

نیهز در بسهیج سهااه شهرک مهی کهرد  ،وی عشقهه بسهیار زخهادی نیهز بهه ورز

داشه و در تهیم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید قربانعلی عالیشوندی
تاریخ تولد1686/8/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8333در خانواده ای مبي ی فرزندی چشم به جههان گشهود کهه او را قربهانعلی نهام نهادنهد وی در بهدو رفولیه يمهراه بها پهدر بهه مسهجد مهی رفه و از يمهان
کودکی وی را بهه مکته فرسهتادند و اخشهان از مهوقعی کهه راه حه و باره را تشهخیص داد و بهزر شهد پها بهه فعالیه يهای انقشبهی گباشه و يمهراه بها مهردم در
تظايرات علیه رژخم شهاه فعالیه داشه تها اخهن کهه ج ه

تحمیلهی شهروع شهد و اخشهان بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتافت د و در تهارخ  68/3/13در شهلمچه

عملیات رمضان به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
خداوندا از تو می خوايم تا توفی شهادت را نص من ک هی  ،مهر پهر افتخهاری کهه باريها بهه آن نزدخه

شهدم  ،ولهی نصهی م نشهد  .شهاخد الخه شههید شهدن ن اشهم

زخرا که شهید مقامی واال و من فردی گ هکار و خوارم.
خاررات:
او به بازی فوت ا عشقهه خاصهی داشه  ،موتهور سهواری را نیهز دوسه داشه در مراسهم عهزاداری امهام حسهین (ع) و بهه برنامهه يهای نمهاز جماعه مسهجد و قرائه
قرآن و دعا و عشقه فراوان داش .
قربانعلی عالیشوندی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمد حسین عالیشوندی
تاریخ تولد1688/8/18 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سحرگاه  8333/3/83در خ
مرحله راي ماخی شد که ج

خانواده مبي ی چشهم بهه جههان گشهود در سهن  6سهال ی روانهه مدرسهه شهد دوران ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه بعهد وارد
شروع شد به عله سهن کهم در چ هد مرحلهه موفه بهه اعهزام بهه ج ههه نشهد و بهاالخره در سها  66عهازم میهدان يهای ن هرد حه علیهه

بار شد و در تارخ  66/88/16در ت ه چزابه در ت

دشمن به شهادت رسید.

وصی نامه:
من خود اخن راه را انتخا کردم و امیدوارم که بقیه دوستانم نیز اخن راه را ادامه دي د يمیشه علیه مستک رخن قیام ک ید و يمیشه ررفدار مستضع باشید.
خاررات:
در فعالیتهای ورزشی و مبي ی مدرسه شرک داش .
محمدحسین عالیشوندی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حبیب اله عالیشوندی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در شهههرخور  8331در شهههر فراش ه د در خههانواده ای مههؤمن دخ هده بههه جهههان گشههود ،وی فرزنههد سههوم خههانواده بههود پ ه
مدار

ابتهداخی فراشه د در

از اخ کههه بههه سههن  7سههال ی رس هید در خک هی از

خوانهد سهالهای تحصهیلی وی مصهاد بهاپیروزی انقهش اسهشمی بهود و يم هام بها مهردم در راه پیمهاخی يها شهرک مهی کهرد در سها

 8363به ج هه يای ح علیه بار اعزام و در يمان سا عملیات بدر شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
او فههردی بسهیار مههبي ی بههود در مراسههم عههزاداری امههام حسهین(ع) شههرک مهی کههرد ،يمههواره در مههاه م ههار رمضههان در مراسههم دعهها و در مههاه محههرم در برنامههه يههای
مسجد و تکاخا شرک می کرد  .به نماز و روزه عش می ورزخد قرائ قرآن و دعا را بسیار دوس می داش .
ح ی اله عالیشوندی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید ساری عوضپور
تاریخ تولد1687/7/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در خانواده ای عشاخری بدنیا آمد  .شهغ پهدر
اقلید در فص تابستان بود .پدر و مادر

اغله داماهروری و کشهاورزی بهود  ،محه سهکون اخشهان در دشهتهای ج هو فراشه د در فصه زمسهتان و در ج هو

دارای اعتقادات مبي ی بسیار قوی و دوستدار امام و والخ بودند.

وصی نامه:
به دستور قرآن به ج

برمی خیزم و امیهد اسه کهه در اخهن راه بهه پیهروزی برسهم و بهه شهما بهه ع هوان ب هدگان خهدا وصهی مهی که م کهه قهرآن بخوانیهد و عههد و

پیمان خود را با خدا محکم ک ید و به رخسمان الهی چ

بزنید و يمیشه و در يمه حا به خاد خدا باشید.

خاررات:
در آموزش اه ورز
بسیار خوبی داش .
ساری عوضاور.jpg

فوت ا را دوسه مهی داشه  ،در کتها خانهه آموزشه اه يمهواره بها دوسهتانش بهه فعالیه مهی پرداخه  ،در برگهزاری مراسهم  11بهمهن يمکهاری

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید محمدرضا عوضپور
تاریخ تولد1685/3/17 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید عوضاور در خ
کار مادر

خانواده ی مبي ی واق در خیابان انقهش بهدنیا آمهد .پهدر

بافتن فر

گبراند و ورز

در خه

مغهازه کوچه

کهه مالکیه آن از آن خهود

بهود کهار مهی کهرد  ،عمهده ی

بود .غال هاًدر بهین بچهه يهای يمسهاخه شهوخی و مهزاح مهی کهرد و فصه تابسهتان را يمهراه بها دوسهتانش بهه تفهرخ در بهاغ يهای فراشه د مهی

را دوس داش  .اخشان در عملیات والفجر  8در م طقه ی فکه محور شريانی به شهادت رسیدند.

وصی نامه:
بر تابوتم خ

جلد قران ب بارخد تا مردم بدان د کهه يهد مهن فقهط خهدا بهوده اسه و قهرآن  .بهرای مهن ت لیهغ نک یهد  ،از شههادت مهن فقهط بهرای اسهشم ت لیهغ ک یهد.

کسانی که کوچکترخن اختشفی با والخ فقیه دارند در تشی ج ازه من شرک نک د.
خاررات:
او يمواره در مراسم دعای کمی مسجد جهام اعظهم و نمهاز جماعه مسهجد شهرک مهی کهرد .در کهش
شرک می نمود .بیشتر اوقات برای دوستان و يمکشسی يا لطیفه می گف .
محمدرضا عوضاور.jpg

يهای قهرآن کهه توسهط رهش در مسهجد برگهزار مهی شهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید علمدار عوضی عوضی
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
او در سا  8331در خانواده مبي ی به دنیا آمهد و دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه انجهام رسهانید و دوم راي مهاخی بهود کهه بهه ج ههه اعهزام شهد  .وی در دوران تحصهی
نیز دانش آموزی بسیار شوخ ر بود و دوسهتان زخهادی نیهز بهه عله اخهش و رفتهار خهوبش داشه  .سهرانجام درسها  63در م طقهه ی ارونهد بها اصهاب تیهر مسهتقیم
در پهلوی سم راستش به شهادت رسید
وصی نامه:
و مادر عزخزم اگر شهید شدم ناراح ن اشهید  .و صهی مهی که م در شه جمعهه بهه دخهدن مهن بیاخیهد و ناراحه ن اشهید  .مهادرم  ،راه حسهین  ،راه يمهه ماسه و بهرای
خ

مسلمان ن

اس که از وی پرسیده شود ج هه رفته ای خا نه واو ب وخد نه  ،پ

ما باخد به ج هه بروخم و شیطان يا را از بین ب رخم.

خاررات:
او دانش آموزی شوخ و بسیار بها اخهش بهود و يمهین عامه باعهث شهده بودکهه در برنامهه يهای ي هری مدرسهه شهرک ک هد  ،او در فعالیتههای مهبي ی کهه در مدرسهه
برگزار می شد نیز حضور فراوان داش .
علمدار عوضی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید سهراب غالم پور
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده ای مهبي ی و در دامهان مهادری پاکهدامن و مهربهان چشهم بهه جههان گشهود و دوران کهودکی را در فضهای گهرم خهانواده گبرانهد دوران ابتهداخی
را مدتی در آبادان وبعد در شیراز مشهغو بهه تحصهی شهد دوران دبیرسهتان وی يمزمهان بها شهروع ج ه

بهود کهه بهه ج ههه اعهزام شهد و در عملیهات رمضهان در سها

 68به درجه رفی شهادت ناخ شد
وصی نامه:
اک ون که جسم خاکی من در میهان شهما نیسه امیهدوارم کهه بهه وظیفهه شهرعی خهود عمه کهرده باشهم .از شهما بازمانهدگان عزخهز تقاضها دارم کهه عمه بهه اسهشم و
پیروی از والخ فقیه را ال و و سرمش خود قرار ديید و يی گاه از راه صرا مستقیم به راه کج نروخد.
خاررات:
به ورز

فوت ا عشقه خاصی داشه در حهین بهازی کهردن بسهیار فهرد بها اخشقهی بهود  ،بهه نمهاز و دعها عشقهه ی فهراوان داشه و در مراسهم عهزاداری شهرک مهی

کرد.
سهرا غشماور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید ابوالحسن غالمی
تاریخ تولد1681/3/61 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید ابوالحسن غشمهی اولهین فرزنهد خهانواده بهود کهه در سها  31کهه در روسهتای دور افتهاده و محهروم دوله آبهاد دژگهاه از توابه شهرسهتان فراشه د در خهانواده ای
فقیر اما قدخمی دخده به جههان گشهود از نظهر اسهتعداد فهو العهاده مسهتعد بهود و يمهین امهر خهانواده را بهر آن داشه تها نهام او را در مدرسهه روسهتا ب وخسه د سها دوم
ابتداخی شهید يمزمان با پیروزی انقهش اسهشمی بهود و سهرانجام دوره ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و چهون در روسهتای دوله آبهاد مدرسهه راي مهاخی ن هود
به استان بوشهر جه تحصی رف و در دوره نوجوانی وقتهی کهه رژخهم مسهت د صهدام علیهه اخهران از گازيهای شهیمیاخی اسهتفاده مهی کهرد رايهی جزخهره مج هون شهد و
به شهادت رسید.
وصی نامه:
بر ما واج اس که به فرموده امام ام خمی ی ب شکن به ج هه بروخم و رزم دگان اسشم را خاری نماخیم.
خاررات:
وی در ک ار مدرسه به مطالعه کتابهای مبي ی  ،داستانی و قرآن می پرداخ و اخن روحیه شهید باعث شد تا افراد زخادی مجبو شخصی وی شوند.
ابولحسن غشمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید حسین قاسمی
تاریخ تولد1687/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید حسین قاسهمی در تهارخ  37/1/86در روسهتای آوخهز در خهانواده ای فقیهر و لهی متهدخن ،دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی و راي مهاخی را در يمهین روسهتا بها
موفقیه گبرانههد دوران متوسههطه را در فراشه د شههروع کههرد کههه در سهها  61عههازم ج هههه شههد  .بعههد از  17په

از اعههزامش ،خ ههر شهههادت اخشههان بدسه خههانواده ا

رسید خع ی در تارخ  61/81/3در م طقه جفیر به شهادت رسید.
وصی نامه:
يمیشه اتحاد خود را حفظ ک ید و يی گاه از خکهدخ ر جهدا نشهوخد تها يهی ضهربه ای نتوانهد شهما را شکسه ديهد .و از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه بهرای مهن گرخهه
نک د زخرا دشم ان اسشم خوشحا می شوند.
خاررات:
در دوران راي ماخی قاری قرآن مدرسه و مسجد بود از جمله کسهانی بهود کهه دعهای کمیه را در مسهجد در شه يهای جمعهه برگهزار مهی کهرد در ک هار پهدر خهود
امور باغداری و کشاورزی می پرداخ اي ورز
حسین قاسمی.jpg

نیز بود فوت ا را خیلی خو بازی می کرد از بدو ورود

به دبیرستان عضو بسیج شد و

بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید رضا کاویانی
تاریخ تولد1683/8/13 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید رضا در سا  8336در خانواده ای مبي ی و متدخن به دخهن اسهشم در دامهان پهدر و مهادری مهربهان چشهم بهه جههان گشهود از سهن  6سهال ی روانهه مدرسهه شهد ،
وی از يههو

و اسههتعداد بههاالخی برخههوردار بههود .دوران ابتههداخی را بهها موفقیهه گبارنههد و روانههه دوره راي مههاخی شههد کههه دوران ج ه

راي ماخی روانه ج هه گردخد در سا  61در م طقهه شهريانی در عملیهات والفجهر 8شهرک کهرد و مفقهود گردخهد و په
سارده شد.
وصی نامه:
مر در راه خدا حجله دامادی ماس ای خدا حجله ام آذخن ده و دامادم کن
خداخا توفی زخارت امام حسین (ع) و امام زمان (عج)را نصی من کن
خداخا توفی شهادت را در راه خودت نصی من کن

خاررات:
در فعالی يای مبي ی مسجد محله خود شرک داشت د .وی در قسم ت لیغات گردان فعالی چشم گیری داش .
رضا کاوخانی.jpg

شههروع شههد .بعههد از اتمههام دوره

از چ هدخن سها پیکهر مطههر

پیهدا و بهه خها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالرضا کریمی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شههید ع دالرضهها کرخمهی در سهها  8336در خهانواده ای فقیهر امهها مهربهان و بزرگههوار دخهده بههه جههان گشههود .دوران کههودکی را در دامهان پههدر و مهادری مهربههان سههاری
کرد.در سن  1سال ی مادر مهربهان را از دسه داد  .بهه عله فقهر و ت دسهتی بعهد از سهاری کهردن دوره ی ابتهداخی تهر تحصهی نمهود و مشهغو کهارگری شهد  .در
سا  8368در ج هه يای حه علیهه باره حضهور خافه  ،کهه بهاالخره در عملیهات والفجهر  8در تهارخ  61/8/11در م طقهه شهريانی در اثهر برخهورد تهرکش بهه ناحیهه
سر به فیض شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
به فرموده امام عزخزمان مسجد س ر اس  ،س ر يا را پر ک ید .امام را ت ها ن بارخد و ج هه يا را پر و ت ور ج

را گرم ن ه دارخد.

خاررات:
از بچ ی عشقه زخادی به خصهو
می نمود .عشقه زخادی به ورز
ع دالرضا کرخمی.jpg

بهه مسهاجد و شهرک در مراسهم عهزاداری داشه  .بهاالخص در شه های م هار مهاه رمضهان يمیشهه درمراسهم خهتم قهرآن شهرک
فوت ا داش و يمراه بچه يای محله تشکی تیم يای محله ای می داد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید رضا مزارعی
تاریخ تولد1687/6/7 :
تاریخ شهادت1638/3/17 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
وی در سهها  8337در خههانواده ای کشههاورز و مههبي ی در روسههتای خانیهه

از توابهه فراشهه د بههدنیا آمههد دوران ابتههداخی را در يمههان روسههتا و دوران راي مههاخی را در

روستای نوجین مشغو به تحصی شد سرانجام در تارخ  8363/6/87در اش وخه کردستان در عملیات قادر به شهادت رسید
وصی نامه:
ای پروردگار عزخز از تو می خوايم که به خانواده ی شهدا و اسرا و مفقودخن ص ر و اجر ع اخ فرماخی و پدر و مادرم را از من راضی گردانی.
خاررات:
اخشان به مراسم دعا و قرآن عشقه فهراوان داشه  ،بهه نمهاز و روزه عشه مهی ورزخهد  ،يمهواره در مراسهم نمهاز جماعه و عهزاداری امهام حسهین (ع) شهرک مهی کهرد
به ورز

فوت ا و والی ا عشقه بخصوصی داش .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید رضا مزارعی
تاریخ تولد1687/6/7 :
تاریخ شهادت1638/3/17 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
او درسهها  8337در روسههتای خانیهه

بههدنیا آمههد و تحصههیشت ابتههداخی را در يمههان روسههتا و راي مههاخی را در روسههتای نههوجین گبرانههد و تحصههیشت دبیرسههتان را در

فراش د ادامه داد عضو فعا بسهیج مدرسهه بهود و در سها  8363بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام و در گهیشن غهر در عملیهات قهادر بهه درجهه رفیه شههادت
ناخ آمد.
وصی نامه:
وص هی مههن بههه يمههه دوسههتان و اقههوام اخ هن اس ه کههه نمههاز و امههر بههه معههرو و نه هی از م کههر را فرامههو
مستضعفان جهان باش د.
خاررات:
درمراکز مبي ی و مساجد حضور فعا داش و در زمی ه يای ي ری مان د شعر ،نامه ن اری بسیار فعا بود.

نک ههد ،ج هههه را خ هاری و ررفههدار مظلههوم و محههرومین و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید نادر مزارعی
تاریخ تولد1687/6/5 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در تههارخ  8337/3/1در روسههتای خوشهها بههدنیا آمههد .کههار پههدر

دامههداری و کشههاورزی بههود تحص هیشت ابتههداخی را در روسههتای خوشهها و راي مههاخی و دبیرسههتان را در

شهر فراشه د ادامهه داد در سها  8361عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره ودر عملیهات کهربشی 3در تهارخ  8361/86/3در م طقهه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت
نائ آمد.
وصی نامه:
درخ اسشم و قرآن درختی که پیهام ر اکهرم ( ) بامشهق فهراوان و علهی (ع) بها ج ه

و امهام حسهن (ع) بها خهون د و امهام حسهین (ع) بها جهدا شهدن سهر  ،اخهن

درخ پرشکوه را کاشت د و حا به دس فرزند اخشان امام خمی ی افتاده اس بر ماس که مردانه باخستیم و اخن درخ را با خون خود آبیاری ک یم.
خاررات:
وی بههه شههرک در مراسههم نمههاز جماعه و دعهها و عههزاداری امههام حسهین (ع) عشقههه م ههد بههود  .بههه پی هاده روی و کوي ههوردی و بههازی فوت هها عشقههه داشه  .بههه يمههه
دوستان احترام فراوان قائ بود يمه دوستان او را دوس می داشت د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید عبدالرحیم منصوری
تاریخ تولد1688/7/1 :
تاریخ شهادت1638/3/14 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8333در خانواده ای مستضهع عشهاخری از راخفهه صهفی خهانی بهه دنیها آمهد بها مشهق بسهیار خهانواده او وی را در سهن  7سهال ی رايهی مدرسهه نمودنهد و بها
فقر فهراوان توانسه دوره ابتهداخی را بهه اتمهام برسهاند دوره راي مهاخی را در مدرسهه م صهورآباد گبرانهد و سها او نظهری رايهی کردسهتان شهد و سهرانجام در سها 63
در م طقه اش وخه به شهادت رسید.
وصی نامه:
او سخ م با برادران بسیج و ساايی اخن اس کهه بهه بهرادران توصهیه مهی که م مان هد کهوه اسهتوار و در برابهر تهدخهدات دشهمن خهم بهه ابهرو نیاورنهد و امهر امهام را بهه
نحو احسن انجام دي د.
خاررات:
او به مراسم زنجیر زنی وسی ه زنی حضرت امهام حسهین (ع) کهه در روسهتای خهود برگهزار مهی شهد عشقهه فهراوان داشه يمهواره اوقهات در دعها کمیه و نمهاز جماعه
شرک می کرد به بازخهای محلی عشاخری عشقه بخصوصی داش .
ع دالرحیم م صوری.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید زبیر نعمتی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید زبیر نعمتی در سا  8331در خانواديهای مهبي ی و مستضهع چشهم بهه جههان گشهود و در سهن  7سهال ی بهه مدرسهه رفه و دوران ابتهداخی را بها سهختی پشه
سر گبراند و وارد راي ماخی شد شور و شو زخادی نس
بهاالخره بهرای آمهوز

به ج هه داشه و يهر بهار کهه بهرای اعهزام بهه بسهیج مهی رفه بهه عله سهن کهم او را برگشه مهی دادنهد و

بهه پادگههان شههید بهشهتی کهازرون اعهزام گشه و بعهد از  31روز آمهوز  ،عهازم ج ه

شههد و درچ هدخن عملیهات از جملهه عملیهات کههربشی 1

و1و 86شرک داشت د و سرانجام در تارخ  66/8/87در م طقه شلمچه در خط پداف دی به خی شهداء پیوس
وصی نامه:
اگر من شهید شدم از خوايرانم می خوايم که زخ ه وار زنهدگی ک هد و از بهرادرانم مهی خهوايم کهه دسه از خهاری امهام برندارنهد و يمیشهه ررفهدار روحانیه باشه دکه
يمین يا يست د که کشور را حفظ می ک د و سعی ک ید ج هه يا را خالی ن بارخد و س ر شهیدان را پر ک ید و راه آنان را ادامه ديید.
خاررات:
در فعالیتهای مبي ی مسجد محله خود شرک داشت د شهید نعمتی از زمان کودکی به فکر محرومان و مستضعفان بود و به کودکان نیازم دکم
زبیر نعمتی.jpg

می کرد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جمشید نگهداری
تاریخ تولد1684/8/15 :
تاریخ شهادت1637/1/14 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در تههارخ  8331/3/81در خههانواده ای مکت هی و مههبي ی بههدنیا آمههد و تحصهیشت ابتههداخی را در روسههتای خانیه

و راي مههاخی را در روسههتای نههوجین گبرانههد  ،سهها يههای

او و دوم دبیرسههتان را در شهههر فراش ه د سههاری کههرد و سهها  8366بههه ج هههه ح ه علی هه بار ه اعههزام گردخ هد و نهاخت هاً در سهها  67/1/81در م طقههه شههلمچه در اثههر
ترکش خمااره در ناحیه کمر به شهادت رسید
وصی نامه:
اخ جان بر اسا

رسال و مسوولیتی کهه حه

نمهودم  ،در راه اهلل و بهرای پاسهداری و حراسه از انقهش اسهشمی الزم دانسهتم کهه بهه ج ههه بیهاخم و بهه ج ه

صدام باردازم.
خاررات:
در کشسهای ي ری مدرسه مان د سرود ،نماخش امه حضورداش و در بسیج نیز حضور فعا داش .
جمشید ن هداری.jpg

علیهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید جهانزیز نوشادی
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت35/11/11 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده ای مهؤمن چشهم بهه جههان گشهود  .په

از گبرانهدن دوران ابتهداخی  ،سها دوم راي مهاخی بهود کهه بهه ج ههه اعهزام گردخهد و نهاختهاً در سها

 61/86/11در م طقه شلمچه در عملیات کربشی  1بر اثر اصاب ترکش خمااره به شهادت رسید.
وصی نامه:
من مر در بستر را برای خود ن

می دانم و تمام عمر با تمام وجود می خواستم که در راه خدا شهید شوم.

خاررات:
در زمی ه يای ورزشی مان د فوت ا فعا بود و ش های ماه م ار رمضان در مساجد حضور داش و در مجال
جهانزخر نوشادی.jpg

ختم قرآن شرک می نمود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید قربانعلی نوشادی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
او در سا  8331در خانواده ای مستضع و مبي ی به دنیها آمهد  ،در دوران ابتهداخی نیهز بهه کمه
دوران راي ماخی نیز يمین رور بود و در ک ار تحصی در امر کشهاورزی بهه پهدر و خهانواده کمه

پهدر کشهاورزی مهی کهرد و در بهاغ بهه کمه

پهدر

مشهغو بهود و

مهی کهرد او در دوران دبیرسهتان بهود کهه عشقهه زخهادی بهه ج ههه پیهدا

کرد و چ دخن بار به ج هه اعزام شد و چهون قهوی يیکه بهود در ج ههه نیهز آرپهی جهی زن بهود  ،در عملیهات يهای زخهادی شهرک مهی کهرد و سهرانجام در سها  61در
عملیات خی ر به شهادت رسید.
وصی نامه:
از مل شهید پهرور فراشه د مهی خهوايم کهه از اختشفهات باريیزنهد و بها و حهدت يرچهه تمهامتر در پهیش بهرد انقهش اسهشمی بهه ري هری امهام بکوشه د خهداخا تهو را
سوگ د به عزخزترخن ب دگان کهه پاخهان عمهرم را آن زمهان کهه صهشح دانسهتی بها شههادت و در راه خهودت خهتم ب هردان خهداخا تهو را بهه جهان فارمهه( ) سهوگ د کهه
مر در رختخوا را نصی م ن ردانی
خاررات:
او فردی بسیار متعص بود در برنامه يای دخ ی مدرسه و مسجد فعالی بسیار داش و دانش آموزان و بچه يای مح را نیز در اخن راه ترغی می نمود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید کرامت اله نوشادی
تاریخ تولد1635/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید کرام اله نوشادی در سا  8361در خهانواده ای مستضهع و بهی آالخهش در دامهان پهدر و مهادری مهربهان چشهم بهه جههان گشهود .دوران ابتهداخی را بها موفقیه
پش سر گبارد و سا سوم راي ماخی بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام گردخهد .بهرای بهار دوم در سها  68در عملیهات رمضهان در م طقهه شهلمچه بهه دخهار حه
شتاف .
وصی نامه:
حضور در مساجد  ،عضوخ در کتابخانه  ،مطالعه در زمی ه يای مبي ی،حضور در مجال

قرآن در ش های ماه رمضان

خاررات:
اخ جان کرام اله نوشادی چون دخدم کهه اسهشم و قهرآن در خطهر اسه و مهیهن عزخهز  ،جهوالن گهاه بعثیهون گردخهده بهود  ،بهر خهود واجه دانسهتم و الزم دخهدم کهه
چ د قطره خون ناقاب را که در بدن دارم در راه اسشم و قرآن و ري ری ايداء نماخم.
کرام اله نوشادی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشبند

شهید غالمرضا دانا
تاریخ تولد1684/3/17 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :هنرستان فیروزآباد
زندگی نامه:
شههید غشمرضهها دانها فرزنههد رضها در سهها  8331در خه

خهانواده مههبي ی در شهرسهتان فراشه د دخهده بههه جهههان گشهود  .دوران ابتههداخی و راي مهاخی را در فراشه د بهها

موفقی گبارند  ،برای ادامه تحصی در رشهته کشهاورزی بهه شهرسهتان فسها رفه و سها او ي رسهتان را بها موفقیه گبرانهد  .وی چ هدخن بهار بهرای ج ههه ث ه نهام
کرد اما به دلی کم سن و سا بودن  ،به ج ههه اعهزام ن ردخهد  .تها اخهن کهه از ي رسهتان فسها بهه ي رسهتان فیروزآبهاد نقه مکهان کهرد و بها دسهتکاری ش اسه امه خهود
توانس به ج هه اعزام شهود و در گهردان غواصهان امهام علهی (ع)در عملیهات کهربشی چههار در شهلمچه در تهارخ  61/86/3بهه دخهار حه شهتاف و په

از يشه مهاه

مفقودی بودن  ،ش اساخی و به خا سارده شد.
وصی نامه:
بارالها به مها مرگهی عطها کهن کهه در آن خهواری و ذله ن اشهد .آرزو دارم کهه از دسهتاورديای جمههوری اسهشمی پاسهداری نمهاخم تها کهه در راه خهدا بهه آرزوی نههائیم
برسم و با خون خود خدمتی به اسشم کرده باشم.
خاررات:
از يمان دوران رفولی عشقه وافری به نماز و مراسم مبي ی داشهت د بطهوری کهه از کهودکی شهروع بهه نمهاز خوانهدن کهرد در دوران راي مهاخی بها اخهن کهه سهن و سها
کمی داش در گروه مقاوم سااه پاسداران فعالی داش و يمچی ن با ب یاد شهید يمکاری مستمر داش و در مراسم شرک داشت د.
غشمرضا دانا.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشنبد

شهید اسکندر کشاورز
تاریخ تولد1683/5/3 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه  15خرداد
زندگی نامه:
او در شهههر فراش ه د  ،خیابههان انقههش  ،ج ه مسههجد جههام اعظههم بههدنیا آمههد .در مدرسههه آ احمههد دوران ابتههداخی را گبرانههد و دوره راي مههاخی را در مدرسههه  81خههرداد
در

می خواند او دانش آموزی بسیار متعص و غیرتی بهود و بهه دوسهتان بسهیار احتهرام مهی گباشه  .موتهور سهورای را بسهیار دوسه مهی داشه  .بهه يمهراه دوسهتان

در بازی فوت ا محله شرک می نمود .اخشان در عملیات والفجر  8در م طقه ی فکه محور شريانی به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
پدر و مادر عزخزم اگر من در اخن ج

شهید شدم يیچوقه مهرا فرامهو

نک یهد و يمیشهه بهه خهاد مهن باشهید .پهدر و مهادر عزخهزم از يمهه شهما تها قیامه خهداحافظی

می ک م و اگر شهید شدم افتخار ک ید که پسری در راه اسشم و مملک داده اخد.
خاررات:
در مراسم دعای کمی و جلسات قرآن ماه م ار رمضان مسجد جهام اعظهم شهرک مهی کهرد بهه موتهور سهورای و شه ا عشقهه وافهری داشه و يمهراه بها دوسهتان در
بازی يای ش انه (س تی) که در محله برگزار می شد شرک می کرد.
اسک در کشاورز.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشنبد

شهید مهرداد منفرد
تاریخ تولد1684/1/11 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید ابوالقاسم اسدی دهرم (رازی)
زندگی نامه:
وی در روستای ديرم در خانواده ای مبي ی بهه دنیها آمهد و در ي هام نوجهوانی اکثهر اوقهات خهود را در پاخ هاه بسهیج شههید چمهران ديهرم سهاری مهی نمهود او نهه ت هها
خههود بلکههه دوسههتان و يمکشسهی يههاخش را نیهز بههه بسهیج م هی آورد  .بسهیار شههجاع و فعهها بههود .تحصهیشت ابتههداخی خههود را در مدرسههه شهههید حمههزه زمههان ديههرم و
راي ماخی را در مدرسه شهید ابوالقاسم اسدی ديرم ادامه داد .در سا  61در ج هه يای ح علیه بار به درجه رفی شهادت نائ آمد .

برگزخده ای از فعالی يای مبي ی  ،علمی ،ي ری ،و ورزشی شهید
اخشان به نماز جماع عشقهه فهراوان داشه  .بهه دوسهتان و يمکشسهی يها يمیشهه اوقهات نیکهی مهی کهرد  .در مهاه محهرم در دسهته جهات عهزاداری امهام حسهین (ع)
شرک می کرد .به بازی فوت ا و اردويا عشقه فراوان داش .

وصی نامه:
به فرموده امام عزخزمان ن بارخد انقش به دس ناايشن بیفتد.
خاررات:
موجود نیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فراشبند
نام شهرستان :فراشنبد

شهید محمدصادق نوروزی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید محمد صاد نوروزی در سها  8337در شههر قهدخمی فراشه د درخه

خهانواده ی مهبي ی بهدنیا آمهد .در آن روزگهار پهدر

در يمهان مغهازه محقهر و کوچه

بهه

کار کتابفروشی که عمدتاً کتا يای مرثیه سهراخی در دوره امهام حسهین (ع) و دخ هر کتها يهای مهبي ی بهود مشهغو بهود .ب هابراخن شههید از يمهان ابتهدا نهور شههادت
را در يمهان خههانواده مهبي ی درخافه و بهها پیهروزی انقههش اسههشمی در سها  8368روانههه ج ههه يههای حه علیهه باره شههد سهرانجام در تههارخ  61/86/3در عملیهات
پیروم دانه کربشی  3گوی س ق را از دخ ران ربود و به لقاء ا ...پیوس .
وصی نامه:
ج هه يا را گرم ن ه دارخد  ،امام را ت ها ن بارخد  ،فرخ م افقین را نخورخد  ،در نماز پر شکوه جمعه شرک ک ید.
خاررات:
اخشان عموما در برنامه يای نماز جماعه مسهجد محلهه شهرک مهی کهرد و درمهاه م هار رمضهان در مراسهم قرائه قهرآن و در مهاه محهرم بهه عهزاداری بهرای سهاالر
شهیدان حضرت اباع دالحسین (ع) می پرداخ  .اخشان و خانواده وی ررفدار و ريرو محکم حضرت امام خمی ی (ره) بود.
محمدصاد نوروزی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد مهدی ااکبر پور
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید محمههد مهههدی اک رپههرو ؛ محمههد مهههدی در سهها  8331در روسههتای از تواب ه شهرسههتان فسهها در روسههتای کوش ه
فرزندی متولد شد که او را محمهد مههدی نامیدنهد تحصهیشت خهود را تها کهش
راق فرسا کتا يهای مهبي ی تهیهه و مطالعهه مهی کهرد و په

قاضههی در دامههان مههادری مهربههان

دوم دبیرسهتان ف هی نرسهتان صه عتی ادامهه داد در اخهام تحصهی بها زحمه و کوششهی

از مطالعهه در اختیهار دوسهتان يهم فکهر

مهی گباشه تها آنهان نیهز مطالعهه نماخ هد عشه بهه نمهاز

جماعه و زخههارت سههیمای ملکههوتی شهههید را بههه مسههجد کشههاند تهها اخ کههه خکههی از افههراد ثاب ه و يمیشههه حاضههر در نمههاز جماع ه شههد و در بسههیج نمههاز جمعههه حههز
جمهوری اسشمی فعالی داشه شههید عزخهز مثه تعهداد بهی شهماری از جوانهان اخهران زمهین بها حضهور چشهم یر خهود در رايایمائیهها و گشهتزنی يها در خیابهان بهرای
پاسههداری از نههوامی

مههردم شههور ونشههاری عجی ه در بههین مههردم بههه وجههود آورده بههود واخثههار و از خههود گبشههت ی را در آغههو

گههرم خههانواده آموخ ه شهههید بزرگههوار

مههددکاری را از مههوالی علههی علیههه السههشم آموختههه بههود اويههی گههاه از خههادگیری و برپههای داشههتن فههرائض دخ ههی فاصههله ن رفه و يمههواره روح خههوخش را بهها فراگیههری
مسائ مع وی به سکون و آرامهش دعهوت مهی کهرد و سهرانجام در تهارخ  8366/1/1در م طقهه بسهتان بهه شهر شههادت نائه آمهد  .روحهش شهاد و رايهش پهر ريهرو
باد .والسشم

وصی نامه:
بسم ر الشهداء
" اللهم ارزق ا توفی شههاده فهی سه یل " .بها نوشهتن اخهن وصهیت امه کوچه

و جزئهی بها دشهمن کفهر و مهزدور اتمهام حجه مهی که م و بها آغهو

بهاز بهه اسهتق ا

شهادت می روم و شهادت دعهوتی اسه بهه تمهام يهداخ شهدگان در راه خهدا و امها پهدر و مهادر مهربهان و عزخهز ؟؟؟؟؟ ن اشهید خ هر شههادت مهن افتخهار ک یهد افتخهار
ک یههد بههه اخ کههه خکههی از فرزنههدان خههود را در راه خههدا يدخههه نمههوده اخههد و بدانیههد کههه پههدر و مههادرانی کههه در راه خههدا چ ههین گبشه يههاخی داشههته باشه د و بهها شهههادت
فرزندشان استقام ک د رست ارند و اما برادران و خوايران خو و مهربانم مهن از شهما مهی خهوايم تها آنجها کهه در تهوان دارخهد بهرای اسهشم ت لیهغ ک یهد و فقهط گهو

به فرمان امام خمی ی باشید و از روحانی درو نشوخد چهون نمهی توان هد امها را بکوب هد مهی خواي هد امهام را بهه وسهیله روحانیه بکوب هد  .چ هد وصهی دارم کهه امیهدوارم
به آن عمه شهود اگهر شههید شهدم ج هازه ام را در قطعهه شههدای فسها دفهن ک یهد سهعی شهود مجله

خهتم را بها کمها سهادگی برگهزار ک یهد مقهداری پهو از بوفهه

ي رستان ص عتی بديکارم که حدودا بیس تومان اسه و حسهابی در کتابفروشهی ارشهاد دارم کهه پرداخه مهی نمائیهد بهه پهدر و مهادرم و خهوايرانم خیلهی زخهاد توصهیه
می نماخم که در سوگم گرخه و شیون نک د که ت هها دو راه بهراخم بهاقی مانهده بهود ذله خها شههادت و مهن شههادت را انخها نمهودم و بهه شهما توصهیه مهی نمهاخم کهه
اخن را ه راه انتخا ک ید که رسهت ار مهی شهوخد .بهه دوسهتان و رفقهاخم وصهی مهی که م کهه ادامهه دي هدگان راه سهرخ شههیدان انقهش اسهشمی مهی باشه د و خهو
در

بخوان د تا نیهازی بهه شهکوريای دخ هر نداشهته باشهیم و سهعی ک هد کهه انجمهن يهای اسهشمی را در سراسهر مهدار

اسشمی ترس ا و يراس ا ک هد و کوشهش نمائیهد تها اخهش اسهشمی را در يمهه جها گسهتر

حفهظ ک هد کهه دشهمن از اخهن تشهکیشت

بدي هد آخهرخن وصهیتم اخهن اسه کهه از بازمانهدگان مهی خهوايم مهرا

دعای خیر ک د و از خیرات فاتحه محروم ندارند .پهدر و مهادر حهش ک یهد اگهر بهه شهما جسهارتی نمهودم خیلهی مهرا ب خشهید پهدر مهن مهی جه م بهرای اسهشم و آزادی
انسههانها  ،در ضههمن سههاعتم را يههم بفروشههید و بههديکاری ام را پرداخه ک یههد و بقیههه را در راه خههدا خههر ک یههد  .خدان هههدار والسههشم مورخههه  8366/1/6نصههر مههن اهلل و
فت القرخ مر بر آمرخکای و شوروی بر افراشته باد پرچم ال اله اال اهلل در سراسر دنیا ج هه ديشوخه سوس رد مهدی اک رپور  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
8661113KAKA668-668.jpg, 8661113KASA668-668.jpg, Untitled-1.jpg, 8661113MNAA668-668.jpg, Untitled-8.jpg,و.jpg, 3و.jpg, 1
و .jpg,و.jpg3
8661113MKAA668-668.jpg, 8661113MKAA661-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید محمد ابوالفتحی
تاریخ تولد1686/11/5 :
تاریخ شهادت1631/4/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی شهههید بزرگههوار سههید محمههد ابههوالفتحی  :شهههید سههید محمههد ابههوالفتحی فرزنههد سههید حسههن در پ ه جم دی مههاه سهها  8333در خههانواده ای مههبي ی در
شهرستان فسا متولد شهد  .او در دوران کهودکی تحه تربیه خهانواده بها اسهشم دخهن حیهات بخهش و ريها سهاز محرومهان و مستضهعفان و مکته ريان هده ی انسهان از
قید اسارت يا و بردگی و ذل يا آش ا شد  .روح اسشمی حاکم بهر او و عشقهه ی شهدخد

بهه مسهائ دخ هی باعهث شهد کهه از يمهان کهودکی بها دسه يهای کهوچکش

وضو ب یرد و به نماز باخستد و با خداخش راز و نیهاز ک هد  .اخهش اسهشمی و ظهاير آرام و متهین و رفتهار مح ه آمیهز و مهربهان او بها دوسهتان  ،آشه اخان باعهث مهی شهد
که مهر

در قل يا بیشهتر شهود و از بهتهرخن افهراد خهانواده گهردد  .تحصهیشت ابتهداخی خهود را در دبسهتان امهام خمی هی (ره) بهه پاخهان رسهانید و دوره ی راي مهاخی را

در مدرسه ی راي مهاخی شههید بهاي ر آغهاز کهرد  .دوره ی راي مهاخی او مصهاد بهود بها او انقهش اسهشمی بهه ري هری امهام عزخزمهان  .يهر چهه انقهش بهه پیهروزی
نزدخ

می شود فعالی يای سید محمهد نیهز بهاال مهی گرفه  .در تظهايرات و رايایمهائی يها دوشهادو

مله شههید پهرور اخهران و يمچ هین در ک هار دخ هر دوسهتانش

شرک می نمود  .سید محمد در دوره ی دبیرستان تحصهی مهی نمهود کهه امهام فرمهان ارتهش بیسه میلیهونی را دادنهد و فرمودنهد کهه مملکه اسهشمی يمهه ا
نظامی باشد  .او که خهود را ملهزم بهه حراسه از دسهتاورديای انقهش اسهشمی مهی دانسه بها جهدخ يهر چهه تمهام تهر آمهوز

باخهد

نظهامی را فهرا گرفه و بهه عضهوخ

پاخ اه مقاوم ابوذر مسجد شی آباد در آمد و بها دخ هر يمرزمهانش بهه پاسهداری پرداخه و در يمهین مهدت در حهز جمههوری اسهشمی و دبیرسهتان فعالیه مهی کهرد
 .برای مدتی نیز با پدر
دو

خود احسا

در استه ان در سهاختن خانهه بهه جههاد سهازندگی کمه

می کرد و مشتاقانه تحصیشت خهود را ريها نمهود و از رهر بسهیج رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و بهاالخره در يجهديم آبهان مهاه 8368

در ج هه ی عین خو

در عملیات محهرم شهرب شهیرخن شههادت را نوشهید  .پیکهر پها و مطههر

امامزاده حسن فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:

مهی کهرد  .بها رفهتن پهدر و يمچ هین دوسهتش بهه ج ههه بهار مسهوولی را بیشهتر بهر
رهی مراسهم باشهکويی ب ها بهه وصهی خهود

در قطعهه شههدای

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور پدر و مادر بهتر از جانم  ،په

از عهر

سهشم  ،سهشمتی شهمايا را از درگهاه اخهزد متعها خوايهان و خواسهتدارم (خواسهتارم) و امیهدوارم کهه شهاد و خهرم باشهید و

از باب من ن رانی نداشته باشید امیهدوارم کهه آنقهدر صه ر داشهته باشهید کهه اگهر خداونهد متعها توفیه عطها فرمهود و اخهن امانه را از شهما گرفه و مهن را بهه فهیض
رسانید ناراح نشوخد چون مها امهانتی يسهتیم کهه بهه شهما واگهبار شهده اخهم و خه

روزی خهوايی نخهوايی از شهما گرفتهه مهی شهوخم و بهه سهوی مع ودمهان بهاز مهی

گردخم  .امیدوارم به خدا که اسشم زنده تهر و رزم هدگان اسهشم پیهروز شهوند و خداونهد متعها رهو عمهر بهه ري هر ک یهر انقهش عطها فرماخهد و از عمهر مها بهردارد و بهه
عمر او بیفزاخد زخرا او بود کهه بهار دخ هر اسهشم را زنهده و مها را از خهوا بیهدار و مسهتک ران را در يهم کوبانیهد و خداونهد بهه شهمايا عمهری بها عهزت بديهد و شهمايا را
مورد رحم خود

قرارتان بديد انشاءاله تعالی  .زخرا شما بهه مها اجهازه دادخهد کهه جههاد ک هیم و خیلهی خوشهحالم از اخهن کهه شهما پهدر و مهادرم مان هد دخ هران نیسهتید

که فرزندانشان را از اخن فرخضه الهی نهی می ک د امیهدوارم کهه خداونهد از خهانواده ی مها ؟؟؟ خشه ود شهود و خهانواده مها را مهورد رحمه بهی انتههای خهود
بديد  .به سید اسماعی آن اسهتوره ی شهجاع و آن مهرد بها اخمهان سهشم برسهانید و ب وئیهد کهه خه

قرارمهان

لحظهه از خهادم نمهی روی و مهن يمیشهه بهه خهادت يسهتم  .بهه

خادت يستم که چقدر ص ور و اسهتوار بهودی و چقهدر مهربهان بهودی  .بهه جهواد و عزخهزی و حمیهد و محسهن و غشمرضها و رضها و غهشم علهی سهشم برسهانید  .دسه و
صورت روح اهلل  ،غشم حسین  ،لیش  ،رقیهه  ،آم هه و زمهان را از راه دور مهی بوسهم  .دسه و صهورت آبهی بهیم و آقهاخم را بوسهید و سهشم مهن را بهه آن يها برسهانید بهه
خاله ياخم مخصوصاً مهین سشم برسانید به دائیم اسهماعی و محمهد جعفهر سهشم برسهانید و يمچ هین بهه تمهام اقهوام ياخمهان سهشم برسهانید  .سهشم آقهای دالرام يهم
برسانید و ب وئید محمد گفته که می بخشید که يمیشه مزاحم شهما مهی شهوم و سهر شهما را درد مهی آورم  .فشحهی و نصهراهلل پهور  16بهه ج ههه اعهزام شهدند و مها يهم
امکان دارد تا  11به پهلوی آن يا بروخم  .من و سعید در ک ار يم يستیم  ،بهه مهادر و پهدر و سهعید يهم سهشم برسهانید  .نصهراهلل پهور بهه ع هوان بهی سهیم چهی زودتهر از
ما به خط بردنشان و يمچ ین فشحی يهم بهه ع هوان انتظامهات خهط اعهزام بهه ج ههه شهدن در روز  8368/6/16مها بهه امیهد پیهروزی حه بهر باره و بهه امیهد زخهارت
کربشی حسین و ق ر شهش گوشهه ی آن آقها يسهتیم و بهه امیهد ظههور حضهرت مههدی (عهج) يسهتیم  .انشهاءاهلل اگهر زنهده برگشهتم صهلحه رحهم کهه از سه

پیهام ر

گرامی اس انجام خوايم داد و اقوام خود را دخدار می که م  .خوايشهم اخهن اسه کهه امهام را دعها کهرده و نمهاز را باها دارخهد و يهی ن هران مها ن اشهید زخهرا مها پیهروزخم
آن رور که امام ما گف من به گفته شما جام عم پوشاندم و تها االن له بهه روی سهی ار ن باشهته و امیهدوارم کهه از اخهن بهه بعهد يهم ن هبارم  .مها تها بهه امهروز کهه
نامه می نوخسم در پاخ اه پ جم شکاری امیدخهه مهی باشهیم و يم هی حالمهان خهو اسه  .آن گردانهی کهه بچهه يهای فسهاخی درونهش بودنهد و روز په ج شه ه حرکه
کرده بودند امروز اعزام به ج هه شدند و ما يم امکهان دارد تها فهردا  8368/6/11بهه ج ههه اعهزام شهوخم و مهن اهلل التوفیه  .خهداخا  ،خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی را
ن هدار  .محمد ابوالفتحی  .8368/6/11والسشم .

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ب ام خداوند بخش ده ی مهربان و به نهام خداونهد پهرور
پدر و مادر گرامیم  .پ

از عر

دي هده ی روح اهلل  .بها سهشم و درود فهراوان بهه ري هر ک یهر و امه شههید پهرور و بها سهشم و درود فهراوان بهه

سشم  ،سشمتی شمايا را از اخزد متعا خوايان و خواستار

8683611KAKA668-668.jpg, 8683611KASC661-668.jpg, 8683611KASC668-668.jpg, 8683611KNAA668-668.jpg, 8683611KNAA668661.jpg,و.jpg, 1و.jpg8
8683611MKAA668-668.jpg, 8683611MKAA668-661.jpg, 8683611MKAA668-663.jpg, 8683611MKAA668-663.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید حسن اجاقی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید سیدحسههن اجههاقی ؛ شهههید سههید حسههن اجههاقی در تههارخ  8333/3/16در دامههان مههادری مهربههان و دلسههوز و پههدری زحمههتکش و فههداکار در شهرسههتان
فسا دخده به جهان گشهود  .در شهرسهتان فسها بهزر شهد و دخهالم گرفه و شههید بزرگهوار در زمهان انقهش فعالیه زخهادی داشه و تها پیهروزی انقهش در يمهه ی
ابعاد فعالی داش در رايایمهائی يها و تظهايرات علیهه رژخهم سهتم شهايی حضهوری فعهالی داشه چ هدخن بهار بها مهامورخن شهاه در گیهر شهو مهورد ضهربه و شهتم قهرار
گرف و پ

از پیهروزی انقهش خهدم خهود را در مسهاجد مهبي ی و پاخ هاه مقاومه شهی آبهاد ادامهه داد  .شههید بزرگهوار عشقهه ی فراوانهی بهه نمهاز و دعها داشه .

يمیشه با وضو بود  .نمونه کامه خضهوع و خشهوع در نمهاز و ع هادات بهود  ،در کاريهاخش نظهم و انضه ا را رعاخه مهی کهرد  .بسهیار مهربهان و رئهو بهود و در يمهه
کاريای خانه مادر

را خاری می کهرد .تها اخ کهه در تهارخ  8368/3/13از ررخه سهااه بهه ج ههه اعهزام شهد و در تهارخ  8368/3/11در شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش

به سر به شهادت رسید و به آرزو دخرخ هه ا

کهه شههید شهدن بهود رسهید و در گلهزار شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و نهام و خهاد

پهر ريهرو بهاد .

والسشم

وصی نامه:
ام مسهلمان اسهشم را خهاری ک یهد و امهام را ت هها ن بارخهد و تها خهون در ر دارخهد بها د وجهان از اسهشم و قهرآن دفهاع ک یهد .تها بهر قهراری قسهط و عهد و بهرای
جهان یر شدن قوانین اسشم از پای ن شهی ید و نسه

بهه مسهائ اسهشمی بهی تفهاوت ن اشهید وچ هان کوشهش و تهش

راضی شود و به شماخی که اخن وصی را می خوانید توصیه می ک یم که يرگز نس
خاررات:
موجود نیس

ک یهد تها خداونهد متعها از شهما خشه ود گهردد و

به مسائ اسشمی بی تفاوت ن اشید و خدا را مسوو ومتعهد بدانید.

8687663KAKA668-668.jpg, 8687663KASA668-668.jpg, 8687663KASA668-661.jpg, 8687663KASA668-663.jpg, 8687663KASA668663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید مرتضی اجاقی
تاریخ تولد1664/1/18 :
تاریخ شهادت1631/3/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید سید مرتضی اجهاقی ؛ سهید مرتضهی اجهاقی فرزنهد سهید اسهماخ کهه در سها  8331در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن در فسها دخهده بهه جههان گشهود
از اوان کهودکی در زال ع اخههات پهدر و مههادری مهربهان پههرور

خافه و تحه تعهالیم شههکوفه يهای اخمههان و اخهش

در بوسههتان وجهود او شههکفته و روح آسههمانی ا

در چشمه سار نماز تطهیر خاف و دخالم خود را بها موفقیه در يمهین شهرسهتان بهه پاخهان رسهاند و بهه عله شه اختی کهه از انقهش اسهشمی و احسها
در ق ا ج

داشت د به ع وان خ

بسیجی رايهی ج ههه يهای ج ه

روزيههای شههیرخن کههودکی را يم ههام بهها سههختی و فقههر خکههی پ ه

مسهوولیتی کهه

گردخهد اخشهان فهردی روشهن و انقشبهی بهود و دفهاع از اسهشم را مهمتهرخن فرخضهه مهی دانسه او
از دخ ههری پش ه سرگباش ه و شهههید يمههدو

و يم ههام بهها مههردم در تظههايرات و رايایمههائی يهها

حضوری فعا داشه و از غی ه پريیهز مهی کهرد تها اخ کهه سهرانجام در سها 8366/6/17در ج ههه يهای ج هو سوسه رد مفقهوداالثر گردخهده اسه  .روحهش شهاد و
خاد و نامش گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسمه تعالی
خداخا می خوايم وصی نامه ام ب وخسم ولی خجال می کشهم و دسهتانم مهی لهرزد  ،خهداخا خع هی مهی شهود مهن بها اخهن قله سهیه و گ اي هار شههید شهوم  .خهداخا مهی
شود اخن توفی نصی من گردانهی  ،خهداخا آرزوی شههادت دارم ولهی چ ونهه بها اخهن قله از تهو رله شههادت خهوايم .خهداخا از گ ايهانم ب هبر و اخهن توفیه را بعهد از
انجام وظیفه ام نصی م گردان .خداخا ق ه از شههادتم بها امهام زمهان عجه اهلل مشقهات که م  .خهداخا فهر امهام زمهان عجه اهلل نزدخه
نائ امام زمان عج اهلل تا ظهور امام زمان عج اهلل زنهده و حفهظ ب هردان .خهداخا در ج ههه ج ه
سشم بعد از راز و نیاز خودم با خدا چ د کلمه ای صح

از تهو کمه

بفرمها  .خهداخا ري هر انقهش و

و خهاری مهی خهوايم  .پهدر و مهادر و بهرادران و خهواير

می که م  .تهو پهدر در عقیهدات مان هد کهوه اسهتوار باشهی و تهو ای مهادر مان هد درخهای بها مهن کهه اگهر فرزنهدان

در راه اسشم شهید شدن از تو چیزی کم نشهود و تهو ای خهواير و بهرادران اگهر مهن مهی روم پهیش خهداخم  .م هادا کهه بهه خهود ضهعفی راه ديیهد و ناراحه شهوخد بلکهه

باخد قدمتان استواتر و پابرجاتر و مقاومتر شهود و خهو

و خوشهحا باشهید کهه موقعهه ی شهادی اسه و در نظهر خهود اسهشم مجسهم ک یهد کهه دنیها در بهر مهی گیهرد و

شما ای دوسهتان و آشه اخان و شهما ای مهردم آگهاه از شهما مهی خهوايم در راه گسهتر

اسهشم و اخهن انقهش کوشهش بیشهتری ک یهد و از يهی چیهز يراسهی نداشهته

باشید  .فقط از خدا و ای مهردم امیهدوارم کهه يمیشهه در يمهه ی کارياختهان موفه باشهید و در برابهر خهدا بهرای شهما رله عفهو و بخشهش مهی رله م  .دخ هر از شهما
برادران و خوايران خداحافظی می ک م و پدر و مادر و خهواير و بهرادران نمهی دانهم بها چهه قل هی و بها چهه زبهانی خهداحافظی که م  .پهدر و مهادر و خهواير و بهرادران اگهر
بدی از من دخده اخد ب خشهید کهه موقه خهداحافظی اسه  .پهدر خهداحافظ مهادر خهداحافظ و بهرادران خهداحافظ و خهواير خهداحافظ و از شهما التمها
مرتضی اجاقی در مورخه . 8366/6/86والسشم

خاررات:
موجود نیس
8687661KAKA668-668.jpg, 8687661KVAC668-668.jpg, 8687661KASA668-668.jpg, 8687661KVAC668-661.jpg
8687661MKAA668-668.jpg, 8687661MKAA668-661.jpg
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دعها دارم  .شههید

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد کاظم اسماعیل زاده
تاریخ تولد1688/1/7 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید محمههد کههاظم اسههماعی زاده  :شهههید محمههد کههاظم اسههماعی زاده فرزنههد ابههرايیم در يفههتم فههروردخن مههاه  8368در روسههتای دسههتجه از توابهه
شهرستان فسا بدنیا آمد و بزر شد  .تحصهیشت خهود را تها کهش

په جم ابتهداخی ادامهه داد و بقیهه تحصهی خهود را در فسها ادامهه داد  .شههید محمهد کهاظم اسهماعی

زاده در پیروزی انقش اسشمی نقش بسزاخی داشه و در پخهش سهخ ان حضهرت امهام خمی هی (ره) از ررخه نهوار کاسه بهه گهو

مهردم مهی رسهاند  .شههید بزرگهوار

در ش اسههاخی خانههه يههای تیمههی و گرويکههها بسههیار توانهها بههود  .شهههید محمههد کههاظم اسههماعی زاده جههوانی بسههیار سههربراه و افتههاده و متواض ه و فههروتن بههود و در انجههام
واج ات و مستح ات دخ ی و مبي ی کاريای خیهر بسهیار کوشها بهود  .شههید محمهد کهاظم اسهماعی زاده در بیشهتر اوقهات نمازيهای خومیهه را بهه جماعه و نمهاز شه ش
تر نمی شد  .شههید محمهد کهاظم اسهماعی زاده بهر حسه عقیهده وافهر خهود بهه ارزشههای اسهشمی و انسهانی بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و خالصهانه
ج یههد  .شهههید محمههد کههاظم اسههماعی زاده سههرانجام در تههارخ  8368/1/86در م طقههه فکههه بههر اثههر جراحههات ج ههی بههه درجههه رفی ه شهههادت نائ ه آمههد و در گلههزار
شهدای فسا بخا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
اسماعی زاده محمدکاظم .jpg, 8631837MAKA668-668.jpg,و .jpg,و.jpg1

8631837MKAA668-668.jpg, 8631837MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی اسماعیلی
تاریخ تولد1686/5/11 :
تاریخ شهادت1631/71/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید علهی اسهماعیلی وکیه آبهادی  :شههید علهی اسهماعیلی وکیه آبهادی فرزنهد محتشهم در بیسهتم مردادمهاه  8333در وکیه آبهاد از توابه ششهده و قهره
بهشغ شهرسهتان فسها در خههانواده ای مهبي ی و کشهاورز دخهده بههه جههان گشهود  .شههید علههی اسهماعیلی دوران ابتهداخی خهود را در يمههان روسهتا سهاری نمهود و سهها
تحصههیشت راي مههاخی تهها سههوم دبیرسههتان را در رشههته علههوم تجربههی در فسهها گبرانههد  .شهههید بههه عل ه (عشقههه) وافههر خههود بههه انقههش و امههام خمی ههی (ره) و دفههاع از
ارزشهای اسشمی عضو بسیج پاخ هاه شهد و در آن پاخ هاه بسهیار فعالیه نمهود  .شههید علهی اسهماعیلی بسهیار مهؤمن و متعههد بهود و بهه نمهاز و بهه واج هات دخ هی خهود
بسهیار ايمیه مههی داد بهه خههوايران و بههرادرن زخههاد سهفار

بههه رعاخه عفها و حجهها مههی کههرد  .شههید اسههماعیلی در تمههام تظهايرات و رايایماخیههها شههرک فعهها

به دفاع از خا ورن و ل ی

به فرمان امهام خمی هی (ره) بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام گردخهد و بعهد از چ هد بهار اعهزام بهه

داش و به خارر عقیده و تعهد
ج هه سا

در تارخ  8368/8/7در عملیات فت الم ین در مح رسام  1به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خکی از نامه يای شهید علی اسهماعیلی (وصهی نامهه شهمار? :)16خهدم بهرادرم بهیهار اسهماعیلی  ،باسهشم و درود برشههیدان بخهون خفتهه راه حه و اخثهار خهود را بهه
راه خدا بهه خهط سهرخ شههادت پیوسهت د و خواسهت د انقهش و جمههوری و مهردم مستضهع عهرا را نجهات دي هد و خهود را بهه دنیها نفروخت هد و مها دنیها و شهیرخ ی
زندگی را نخواست د و خود را روری شیفته راه ح به لش ر ج دا ...پیوسهت د کهه اولهین شه حملهه دخهدار بها حسهین ابهن علهی (ع) داشهت د و بها رمهز خها حسهین بهه پهیش
رفت د و خون خود را به راه خدا دادند و از يهی چیهز درخهغ نداشهت د و از میهان قله کهرد بها بهرادران کهرد کهه آنهها راي مهای گهروه ش اسهاخی بودنهد بهه خهط عهرا مهی
رسان د و دشمن کافر را از م طقهه اسهشمی دور کهرده و يهر لحظهه برپیکهر کفهر ضهربه وارد کردنهد و يمچهون سرورشهان بهه پهیش مهی تاخت هد و دشهمن را بهه خها و
خون کشیدند و آنها محاصره شدند تا بدان د اسشم چه اخمهانی و قهدرتی کهه خداونهد کمه

و مهؤم ین و سهاخر دوسه داشهتن خهدا کهرد کهه مها بهه اخهن ري هر دل اختهه و

شیفته راه او کهه راه خداسه بهروخم تها بهه يمهان وعهده ای کهه خداونهد و ان یها ء فرمهوده برسهیم و اگهر شهرب شههادت نصهی م شهد مهرا در ک هار قطعهه شههدا بخها
بساارخد اگر ج ازه ب ده گیرتان نیامد مث ساخر مادران و پهدران شههیدان بهر سهر ق هر و حجلهه گهاه شههیدان رفتهه و بها انهدکی گرخهه بهه خهارر خهدا بهرای حسهین (ع)د
خود را تسکین نمائید و راه شهیدان را ادامهه ديیهد و خهوايرم و مهادرم شهما يهم زخ ه وار رفتارتهان باشهد و رهوری باشهید کهه بقیهه يهم بهه ج ههه يها سهرازخر شهوند و
کربش و قد

را از چ ا کافران بعثی صهیو نیسم بیرون و به ام روح خهدا در کهربش و سها

قهد

نمهاز جمعهه  .از کلیهه کسهانی کهه بها ب هده سهر و کهار داشهت د خها

با من کار کرده اند و خا رل و حسابی داشت د  ،باش د بهرادر شهما بهديکاری ب هده را بديیهد و از کلیهه يسهاخ ان مهی خهوايم کهه از بهدی کهه از ب هده سهر زده باشهد مهرا
ب خشید و سشم پدر و مادر و برادران و خوايرانم خ

به خ

می رسانم و از برادرانم می خوايم که راه شهیدان را ادامه دي د  %واسشم ( والسشم )  .پاخان

خاررات:
موجود نیس
8631387KAKA668-668.jpg, 8631383KASC668-668.jpg
8631383MKAA668-668.jpg, 8631383MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رحیم اعتصامی فرد
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید محمهد رحهیم اعتصهامی فهرد  :شههید محمهد رحهیم اعتصهامی فهرد فرزنهد ع ها
خود را تا کش

در دوم مهرمهاه  8331در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و تحصهیشت

سهوم دبیرسهتان ادامهه داد  .شههید محمهد رحهیم اعتصهامی فهرد در زمهان انقهش بسهیار کوشها و فعها بهود و بهرای سهرکوبی ضهد انقشبیهها تششههای

بسیار می نمود  .شهید محمد رحیم اعتصامی فهرد در پاخ هاه مسهجد الزيهرا ( ) فعالیتههای بسهیاری داشه و بهه خهارر عقاخهد خهود بهه ارزشههای اسهشمی و انسهانی بهه
ج هه يای ح علیه بار رف  .شهید محمد رحهیم اعتصهامی فهرد جهوانی پها  ،مهؤمن و متعههد و بها اد بهود  .جهوانی بسهیار سهر بهه زخهر بهود شههید محمهد رحهیم
اعتصامی فرد سرانجام در تارخ  8368/8/1در م طقه رقابیه بر اثر اصاب گلوله به گو

چ به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
مکوجود نیس
Untitled-1.jpg, Untitled-3.jpg, 8613333KAKA668-668.jpg, Untitled-8.jpg
8613333MKAA668-668.jpg

گرامی باد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباس اکبر پور
تاریخ تولد11/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع ا

اک رپهور  :شههید ع ها

اک رپهور فرزنهد غشمحسهین در بیسه و نههم اردخ هشه مهاه سها  8331در روسهتای اک هر آبهاد بخهش ششهده از توابه

شهرستان فسا در خانواده ای مهبي ی  ،معتقهد  ،نجیه  ،شهرخ  ،باصهفا و در يالهه ای از سهادگی دخهده بهه جههان گشهود  .او در دامهان مهادری مهربهان و پهدری زحمه
کش و با اخمان پرور

خاف  6 .ساله بهود کهه بهه دبسهتان زادگهايش رفه و دوره ی ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بعهد از آن سهه سها دوره ی راي مهاخی

را پش سر گباش ع ها

بهرای ادامهه ی تحصهی وارد دبیرسهتان شهد  .سها چههارم دبیرسهتان را بهه پاخهان نرسهانده بهود کهه بهه يمهراه دخ هر دوسهتانش بهه پاخ هاه

مقاوم بسیج مراجعه کرده و برای رفتن به ج ههه ث ه نهام نمهود  .بیسه و دوم فهروردخن مهاه سها  8368بهود کهه از ررخه بسهیج رايهی ج ههه شهد مهدتی در ج ههه
حضور داشه تها اخهن کهه در عملیهات بیه المقهد
خاف و بستری شد  .ع ا

در يجهديم اردخ هشه مهاه سها  8368از ناحیهه ی گهردن و پهای چه مجهروح و بهه بیمارسهتان مشههد انتقها

چ دخن ماه در بیمارستان بسهتری بهود امها بهه عله جراحهات زخهاد روز بهه روز حهالش وخهیم تهر مهی رشهد  .چهون مهدت يها در آن جها بهود و

دلش برای دخ ر افراد خانواده ت

شهده بهود په

بهه اصهرار خهود و مهادر

بهه بیمارسهتانی در شهیراز انتقها خافه چ هد روزی در آن جها بسهتری بهود تها اخهن کهه در

چهارديم مرداد ماه سا  8368به درجهه ی رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر
يمرزمانش به خا سارده شد  .خصوصیات اخشقی شهید  :شههید ع ها

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه ی شههدای امیهر حهاجلو در ک هار دخ هر

اک رپهور فهردی مهربهان و بها اخمهان بهود  .او خهود بهه نمهاز او وقه ايمیه مهی داد و دخ هر

افراد خانواده را به رعاخ اخن امر تشوخ می نمود  .او با اقوام خصوصاً پدر و مادر با خوشروخی رفتار می نمود  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ع ا

اک رپور

ب ام خداوند بخش ده مهربان ب ام آن خدائی که مها را از نیسهتی بهه يسهتی آفرخهد وپه

از آن بهاز يهم يهر وقه کهه بخوايهد جهان مها را خوايهد گرفه (انها هلل وانها الیهه

راجعون)ما يمه از اوئیم وبه سوی او خوايیم رف باالخره انسهان از دنیها خوايهد رفه په

باخهد راه را درسه انتخها کهرد خها مهر افتخهار آفهرخن نمهی تهوان اسهم آن

را مر گباش بلکه شهادت خع ی بدن ا شهادت رف وح را از ظالم گرفه وبها مهر ذله بهار از دنیها بهروخم وزخهر بهار ظلهم بهروخم ب هام ري هر ب هام آن کهه ري هر را
برای ما آفرخد تا راه ح را از بار برای ما مشهخص ک هد ب هام ري هر ک یهر انقهش ري هر بهزر خمی هی ک یهر خمی هی عزخز،خمی هی به شهکن وصهیتم را بها نهام ري هر
شروع می ک م ري ری که به من راه را نشان داد وراه خود را انتخها کهردم حها کهه مهن بوسهیله ري هرم -عزخهزم -راه خهود را انتخها کهردم بهه مله وبهه امه خهود
به ع وان ؟؟؟خ
ديید وتا خ

برادر کوچکتر می گوخم که اخن امهام عزخهز وبهزر را ت هها ن بارخهد واسهشم را خهاری ک یهد وراه امهام را ادامهه ديیهد واسهشم را بها خهون خهود گسهتر
دخن جهانی يمه گیر شود واخهن جمههوری اسهشمی را خهاری ک یهد تها کهه خه

جمههوری يمهه گیهر شهود ويمهه جههان انشهاءاهلل ؟؟؟ال الهه اال اهلل در آخ هد

وامیدوارم اخن رايی که من می روم بهرای خهدا ودر راه خهدا وفقهط يهدفم(اهلل)باشهد ودر ي هامی کهه اخهن وصهی نامهه را مهی نوخسهم کهه دلهم از شهو شههادت ل رخهز
اس وسراسر وجودم را عش وشهادت به لقاء اهلل فرا گرفته اس خهداخا اخهن توفیه را نصهی م فرمها ورايهی کهه ت اخها کهرده ام ابه قهدم وتها مهرز شههادت پهیش روم
وآن را در آغو

گیرم وشهادت را ؟؟؟ب خشهم وبهه پهدرومادرم وصهی مهی که م کهه در شههادت م صه ور باشه د وصه ر انقشبهی را پیشهه ک هد ودر شههادت مهن رهوری

ن اش د کهه دشهم ان اسهشم خوشهحا گردنهد وبهه بهرادر وخهوايرانم مهی خهوايم کهه در شههادت مهن صه ور باشه د وصه ر را پیشهه ک هد و؟؟؟کهمهرا در ک هار شههیدان
اک رآبادی در امامزاده شهیدان به خاکم بساارخد.والسشم خداحافظ شما ع ا

اک رپور

خاررات:
موجود نیس
اک رپور ع ا .jpg
8661116KASA668-668.jpg, 8661116KASA668-661.jpg, 8661116MKAA668-668.jpg, 8661116KVAA668-668.jpg, 8661116MKAA668661.jpg, 8661116MKAA668-663.jpg, 8661116MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سعید اکبری
تاریخ تولد1686/6/18 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سعید اک هری  .شههید سهعید اک هری در تهارخ  8333/3/83در واصه آبهاد از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و در دامهان مهادری مهربهان و دلسهوز و
پدری فداکار و زحمتکش بزر شهد و در سهن  7سهال ی بهه مدرسهه رفه او در يمهان اواخه کهودکی اسهتعداد فهو العهاده ای در فراگیهری در

داشه  .بعهد از اتمهام

دوران دبستان با عش و عشق خاصی روانهه راي مهاخی شهد  .در مدرسهه بهه ع هوان عضهو فعها انجمهن اسهشمی دانهش آمهوزان در برگهزاری برنامهه يها و جلسهات نمهاز
جماع و کتابداری و کتابخانه مدرسه يمکاری چشهم یر و دلسهوزانه ای داشه  .خکهی از خصوصهیات خیلهی خهو و بهارز اخهن شههید اخهن بهود کهه اولهین برخهورد نظهر
ير انسانی را نس

به خود جله مهی نمهود  .و از صهفات پسه دخدة او کهه بهر يم هان و بهه خصهو

بود  .شهید سعید در مجال
را داش  .با شروع ج
خاد

خهانواده ا

روشهن بهود عشقه شههید بهه مسهجد و جلسهات دعها

مبي ی حضور فعها داشه و يمیشهه بهرای رضهای پروردگهار گهام بهر مهی داشه  .او يمیشهه بهر له ت سهم و در د آرزوی وصها حه

به ج هه اعهزام گشه تها بهه نهدای امهام خهود ل یه

گوخهد و سهرانجام در تهارخ  8361/8/11در تاهه  871بهه شههادت رسهید  .روحهش شهاد و

پر يرو باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با درود فراوان به پیش اه ولی عصر (عج) و با سشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی و بها سهشم بهه خهانواده شههداء  .حضهور محتهرم پهدر و مهادر و خهانواده عزخهز
سشم  .پ

از تقدخم عر

سشم و سشمتی شما را از درگاه اخزد م ان خوايان و خواستارم و

8663666KAKA668-668.jpg, 8663666KAKA663-668.jpg, 8663666KAKA663-668.jpg, 8663666KAKA661-668.jpg, 8663666KASA668668.jpg, 8663666KNAA661-661.jpg, 8663666KNAA668-661.jpg, 8663666KNAA668-668.jpg, 8663666KNAA663-661.jpg,
8663666KNAA663-668.jpg
8663666KNAA663-668.jpg, 8663666KYAA668-668.jpg, 8663666MKAA668-668.jpg, 8663666MKAA668-661.jpg, 8663666MKAA668663.jpg, 8663666MKAA661-668.jpg, 8663666MKAA661-661.jpg, 8663666MKAA661-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رضا اکبری
تاریخ تولد1651/8/18 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمد رضا اک هری  :شههید محمهد رضها اک هری فرزنهد نصهرت در چههارديم تیرمهاه  8316در روسهتای میانهده خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه
جههان گشههود  .او در خهانواده ای ت دسه امهها مهؤمن پههرور

خافه پههدر

از راه کههارگری بهه تههنمین مخهار خههانواده مههی پرداخه  .او در سههن شهش سههال ی مان ههد

دخ ر يم سن و ساالنش رايی دوره ی دبستان شهد و بهه دلیه عشقهه ای کهه بهه تحصهی داشه توانسه اخهن دوره ی په ج سهاله را بها موفقیه بهه پاخهان برسهاند  .او
در اوقات بیکاری ا
دبیرسههتان در

نیهز بهه کهار مهی پرداخه تها خهر تحصهی خهود را مهیها ک هد  .په

خوانههد  .امهها بعههد از آن کمه

مان د رايایماخی يا  ،تظايرات يا مجال
پیروزی انقش داش  .پ
از شروع ج

بههه پههدر

از اتمهام دوره ی دبسهتان  ،وارد مقطه راي مهاخی شهد و په

از آن تها او

را در اولوخه قههرار داد و تههر تحصههی نمههود  .در زمههان درگیههری يههای انقههش  ،در اکثههر جرخانههات انقشبههی

و مراسم يای مبي ی کهه علیهه رژخهم فاسهد شهاه تشهکی مهی شهد  ،حضهور داشه  .او بهه نوبهه ی خهود سههم بهه سهزاخی در

از پیروزی انقهش بهه عضهوخ بسهیج درآمهد و فعهالیتش را در بسهیج آغهاز نمهود و خکهی از عضهويای فعها بسهیج شهد  .په

از مهدتی کهه

تحمیلهی مهی گبشه تصهمیم گرفه رايهی ج ههه ن هرد حه علیهه باره شهود ب هابراخن از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد  .او در ج ههه دلیرانهه در

مقاب مزدوران عراقی ج یهد و در عملیهات يهای متعهددی شهرک داشه  .سهرانجام در چههارم دی مهاه  8361در حها اجهرای عملیهات افتخهار آفهرخن کهربشی  3بهود
که بر اثر اصاب تهرکش بهه بهدن بهه درجهه رفیه شههادت رسهید  .امها پیکهر

در يمهان جها بهاقی مانهد  .په

از سهالها کهه از شههادتش مهی گبشه پیکهر

تفحص قرار گرف و در دوازديم آبان ماه  8371ری مراسم باشکويی در گلزار شهدای میانده به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد .

مهورد

بسمه تعالی
بعد از عر

سشم و سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد متعها خوايهان و خواسهتارم بهاری الزم شهد چ هد کلمهه خهدمتتان ب وخسهم تها بدانیهد فراموشهی در کهار نیسه .

آمین خا ر

العالمین  .حا که دارم براختان نامه می نوخسم ص می باشد و تا به حا  1نامه و اخن سومی نا

Untitled-3.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled.jpg, Untitled-8.jpg, 8663111KNAC668-668.jpg, 8663111KNAC668-661.jpg,
8663111KYAA668-668.jpg, 8663111KYAA668-661.jpg, 8663111MKAA668-668.jpg, 8663111MKAA668-661.jpg
Untitled.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالرحیم اکبریان
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید بزرگههوار ع ههدالرحیم اک رخههان  :شهههید ع ههدالرحیم اک رخههان فرزنههد عوضههعلی در دوازديههم تیرمههاه  8318در روسههتای صههحرا رود از توابه شهرسههتان فسهها
در خانواده ای متعهد و با اخمان به دنیا آمد و در دامهان پهدری زحمهتکش کهه بها کهارگری و در آمهدی نهاچیز خهانواده ی چ هد نفهره ی خهود را تهامین مهی کهرد و مهادری
مهربان و فداکار پرور

خاف  6 .ساله بهود کهه وارد مدرسهه شهد و دوره ابتهداخی را در زادگهايش آغهاز کهرد و  1سها اخهن دوره را بها موفقیه بهه اتمهام رسهانید و بهرای

ادامهه تحصهی وارد دوره راي مهاخی شهد  .ع هدالرحیم در سها دوم راي مهاخی در

مهی خوانهد و  86سها بیشهتر نداشه کهه بهرادر

را بهه نهام ع دالرسهو کهه بههرای

دفاع از میهن رايی ج هه شده بود از دس داد  .با شههادت ع دالرسهو تحهولی عظهیم در ع هدالرحیم بهه وجهود آمهد  .او  81سهاله بهود کهه اسهلحه بهرادر
گرف و با تغییر دادن تارخ تولد

برای رفتن بهه ج ههه در بسهیج ث ه نهام کهرد و از رهر بسهیج رايهی ج ههه يهای ج ه

را بهه دسه

شهد  .شههید ع هدالرحیم  3بهار بهه ج ههه

اعزام شد و حدود  86ماه خدم نمود در اخن مدت نیهز خک هار دچهار مهو گرفت هی شهد  .يفهتم اسهف د مهاه  8361بهود کهه در عملیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه بهر
اثر اصاب ترکش به بدن به درجه رفیه شههادت نائه آمهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید ع هدالرحیم اک رخهان فهردی مهومن و بها اخمهان بهود بها اخ کهه ي هوز بهه
سن قانونی نرسیده بود امام تمام مسائ را رعاخ مهی کهرد و تها آنجها پهیش رفتهه بهود کهه نمهاز شه مهی خوانهد و يمیشهه وضهو داشه  .او در فکهر پیهروزی اسهشم و
حفاظ خون برادر

و ساخر شهدا بود و سرانجام به شهدا پیوس  .روحش شاد و خاد

گرامی .

وصی نامه:
بسم ر الشهداء والصدخقین
" و من الموم ین رجا صدقوا ما عايدوا اهلل علیه فم هم من قضهی نح هه و مهن يهم مهن خ تظهر و مها بهدلوا ت هدخش "  .قیها

کهردم تهدبیر در ره عشه  ،چهون شه می

اس که بسر می کشد رمقی ***  .با سشم بر شهیدان ره حه و کهربشی اخهران و بها سهشم و درود بهر خ انهه م جهی عهالم بشهرخ امهام زمهان و ناخه بهر حقهش امهام
خمی ی که نامش لرزه بر جان ابر قدرتهای متجهاوز مهی انهدازد و سهشم بهر شهما ای امه غیهور اسهشم وصهیت امه خهوخش را در آخهرخن لحظهات عمهرم را مهی نوخسهم در

صورتی و در حالی اخن وصی را مهی نوخسهم کهه مهی خهوايم پهرواز ک هان بهه معشهو خهوخش بایونهدم و پهرواز ک هان در قعهر آسهمان بها زنهان پهرواز که م و بهه دخهار
عش رسم  .ای ام غیور کسی نیستم کهه تهوانم وصهیتی و پیهامی بهرای شهما بفرسهتم چهون در میهان شهما يها کسهانی يسهت د کهه در عهزای فرزنهد و بهرادر و خهواير
زجر کشیده و ناله کردند و اش

رخخت د ولی بع وان برادر کوچ

شهما اخهن پیهام را از مهن کهه شهعار تمهامی شههیدان اسه بابخرخهد و اخ کهه امهام را ت هها ن بارخهد چهون

او کسی اس که ما را از خوا ذله از نهادانی و جهه و غفله نجهات و مها را بهه راه خ هان ی و وحهدانی خداونهد سهو داد  .شهو بهه شههادت يهی سهوا بهانهه ای
برای بسیجی معشو نمی گبارد اگر کسی از مهن مهی پرسهید م هر فرزنهد کوچه

خهانواده نیسهتی مهی گفهتم کهوچکتر از مهن يهم اسه اگهر مهی گفه  :آن کهه نمهی

تواند کاری ک د می گفتم ولی بزرگتر يم دارم اگر می گفه  :آن يهم مسهوو خهانواده ا

اسه مهی گفهتم ولهی مهادر کهه دارم امها حیه بسهوزم بهه حها آن شههیدانی

که نه پدر و مادر و خواير و برادر داشت د و مظلوم از میهان مها رفت هد و ت هها يدفشهان خهدا بهود اسهشم و قهرآن بهود و امها شهما ای مهردم شههید پهرور  ،معلمهان عزخهزم ،
دوستان مهربانم سخن اندکی نیز با شهما دارم  ":الهم خعمه الهبخن آم هوا ان تح هت قلهوبهم بهبکر اهلل " آخها وقه آن نرسهیده کهه قل ههای خهود را خاشه ک یهد بهه خهاد
خداوند  .آخا وق آن نرسیده کهه د از دنیها بک هیم و در سهیر الهی اهلل گهام بهردارخم نمهی شهود کهه از اخهن الکهی کهه بهرای خهوخش درسه کهردخم باوسهیم نمهی شهود
گف مها مسهلمانیم نمهی شهود زجهر نکشهید ن اخهد بظهاير مهوم ی بک هیم و از روی آن ب هبرخم مسهلمان خع هی زجهر کشهیدن خهون د خهوردن  ،خع هی ف ها شهدن در ره
اسشم و قرآن و ره خدا و اما ای خانواده عزخزم  :از يمه شما معبرت مهی خهوايم شهرم ده ام حقهی کهه بهر گهردنم دارخهد از مهادرم گرفتهه تها آخهرخن فرزنهدياختان بهر مهن
حش ک ید و ص ر را پیشه ک یهد چهون در قهرآن آمهده کهه " ان اهلل خحه الصهابرخن " و تهو ای مهادرم تهو بهرای خهانواده مها واقعهاً زخ ه وار زجهر کشهیدی و يمچ هین
شما ای پدر و برادر و خوايرانم امیدوارم که مرا حش ک ید و از تمهامی کسهانی کهه يرگونهه نهاراحتی از مهن دخهده انهد امیهد حهش بهودی مهی رله م چهون کهه مها توبهه
ک ان به سوی خداخمان رفتیم و از خداوند می خوايیم که توبه مها را باهبخرد و مها را از مهوم ین درگهايش قهرار ديهد در آخهر از شهما امه مهی خهوايم کهه ي هام تشهیی
من دستهاخم را مش کرده ب بارخد چون که مهی خهوايم بهه آمرخکها و ج اختکهارانش بفهمهانم کهه مها بسهیجیان و شهیران اخرانهی مشه کهرده آمهده اخهم و مشه کهرده
می روخم و به آمرخکا می گوخم که پیام خهوخش را يمهراه خهود بهه گهور مهی بهرم و آن اخهن اسه مهر بهر آمرخکها و شهما ای مهردم امهام و رزم هدگان را دعها ک یهد و از
شما آرزوی حش بودی می رل م  .ش  13مهاه اردخ هشه سها  8361مصهاد بها شه دومهین روز مهاه م هار رمضهان سها 8366يجهری قمهری  .خهداخا خهداخا تها
انقههش مهههدی حتههی ک ههار مهههدی خمی ههی را ن ههه دار  .در مسههل عشه جههز نکههو را نکشه د  ،روبههه صههفتان زشه خههوی را بکشه د *** گههر عاشههقی صههادقی زمههرده
نهرا

،مردار شود ير آنکه او را نکش د  .ع دالرحیم اک رخان  . 8361/1/11.والسشم .

خاررات:
موجود نیس
8661311KAKA668-668.jpg, 8661311KVAC668-668.jpg, 8661311KVAC668-661.jpg, 8661311KYAA668-668.jpg, 8661311KYAA668661.jpg, 8661311MKAA668-668.jpg, 8661311MKAA668-661.jpg, 8661311MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید اباذر امیر زاده
تاریخ تولد1684/1/8 :
تاریخ شهادت1635/11/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگهوار ابهاذر امیهرزاده  :شههید ابهاذر امیهر زاده در تهارخ  8331/1/3در روسهتای دسهتجه بهه دنیها آمهد  .شههید امیهرزاده در خهانواده ای متوسهط ولهی
مبي ی و متدخن به دنیا آمد و بزر شد تا به سن مدرسهه رسهید  .دوران ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بها شهور و شهو فهراوان بهه مدرسهه راي مهائی رفه .
کش

اور راي مائی که با موفقی به پاخهان رسهانید تهر تحصهی کهرد و بهه ج ههه يها روانهه شهد و در آن جها مشهغو بهه خهدم شهد  .شههید ابهاذر امیهر زاده خیلهی

مهربان بود  .در دوران تحصی با يمکش

ياخش بهه خهوبی رفتهار مهی کهرد و يمهه معلمهان از او راضهی بودنهد  .صهله ی رحهم بهه جها مهی آورد و بهه يمهه ی اقهوام و

آش اخان سرکشی می کرد  .به نماز و روزه ايمیه مهی داد بیشهتر اوقهات در مسهجد و جلسهات مهبي ی بهود  .در دعهای کمیه و دعهای توسه شهرک مهی کهرد  .شههید
در ج هه رشادت يای زخادی انجام داد  .جوانی فعا و پهر کهار بهود  .شههید امیهر زاده در تهارخ  8361/86/13در م طقهه ی شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهی ه بهه
شهادت رسید و به آرزوی دخرخ ه ی خود رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-1.jpg, Untitled-8.jpg, 8676863MKAA668-668.jpg, 8676863MKAA668-661.jpg, 8676863MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ابذر امیر زاده
تاریخ تولد1684/1/8 :
تاریخ شهادت1635/11/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگهوار ابهاذر امیهرزاده  :شههید ابهاذر امیهر زاده در تهارخ  8331/1/3در روسهتای دسهتجه بهه دنیها آمهد  .شههید امیهرزاده در خهانواده ای متوسهط ولهی
مبي ی و متدخن به دنیا آمد و بزر شد تا به سن مدرسهه رسهید  .دوران ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بها شهور و شهو فهراوان بهه مدرسهه راي مهائی رفه .
کش

اور راي مائی که با موفقی به پاخهان رسهانید تهر تحصهی کهرد و بهه ج ههه يها روانهه شهد و در آن جها مشهغو بهه خهدم شهد  .شههید ابهاذر امیهر زاده خیلهی

مهربان بود  .در دوران تحصی با يمکش

ياخش بهه خهوبی رفتهار مهی کهرد و يمهه معلمهان از او راضهی بودنهد  .صهله ی رحهم بهه جها مهی آورد و بهه يمهه ی اقهوام و

آش اخان سرکشی می کرد  .به نماز و روزه ايمیه مهی داد بیشهتر اوقهات در مسهجد و جلسهات مهبي ی بهود  .در دعهای کمیه و دعهای توسه شهرک مهی کهرد  .شههید
در ج هه رشادت يای زخادی انجام داد  .جوانی فعا و پهر کهار بهود  .شههید امیهر زاده در تهارخ  8361/86/13در م طقهه ی شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهی ه بهه
شهادت رسید و به آرزوی دخرخ ه ی خود رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-1.jpg, 8676863MKAA668-668.jpg, Untitled-8.jpg, 8676863MKAA668-661.jpg, 8676863MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حسین اوالد حسین
تاریخ تولد1686/1/15 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زنههدگی نامههه شهیدحسههین اوالد حسههی ی ؛ بسههیجی شهههید حسههین اوالد حسههی ی فرزنههد میههرزا در سهها  8333در يشرسههتان فسهها متولههد شههد  .حسههین کههودکی فعهها و
مهربههان بههود  .او تحصههیشت خههود را در سههن شههش سههال ی آغههاز کههرد و توانس ه دوره ی ابتههداخی و راي مههاخی را در شهرسههتان فسهها بههه اتمام رسههاند  .حسههین دوره ی
متوسط را نیز در خکی از دبیرسهتانهای شهرسهتان فسها آغهاز کهرد و او بهه جهز در

در اخهن دوران بهه امهور بسهیج ،ج ه

و ج ههه نیهز مشهغو بهود و يمهواره از فعهاالن

انقش وخط امام بهود کهه دسهتورات امهام و والخه فقیهه را سهرلوحه ی کهار و محهور فعالیه خهود قهرار مهی داد  .حسهین تحصهیشت خهود را تها سها سهوم دبیرسهتان
ادامه داد اما عش به مهیهن و امهام چیهزی فراتهر از مدرسهه بهود و باعهث شهد تها او را از کهش

در

بهه ج ههه بکشهاند .مهدت زخهادی از شهروع ج ه

تحمیلهی نمهی

گبش که از ررخ بسیج رايی ج هه شهد و در عملیهات فهت الم هین نیهز شهرک نمهود  .بعهد از اخهن عملیهات او از ج ههه بهه خانهه آمهد تها بها خهانواده ی خهود دخهداری
داشته باشد ولی او نتوانس دوری ج هه را تحم ک د و برای دومهین بهار رايهی ج ههه شهد .خهازديم آبانمهاه سها  8361بهود کهه در م طقهه عهین خهو
ترکش خمااره به بدن شههد شههادت را نوشهید پیکهر پها و مطههر

بهر اثهر اصهاب

را بهه شهرسهتان فسها م تقه و در قطعهه گلهزار شههدای شهرسهتان فسها بهه خها سهارده شهد .

خصوصیات اخشقی  :حسین فری با اخش خو و اسشمی بود  .او فردی با نماز  ،مومن و با اخش

بود  .روحش شاد و خارر

ماندگار باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" و ال تحس ن البخن فتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیهاء ع هد ربههم خرزقهون ".کسهانی کهه در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده نا دارخهد بلکهه آنهها زنهده انهد و نهزد خهدا
روزی می گیرند  .شهادت پیامی اس به يمه ی عصريا و نس يا کهه اگهر مهی تهوانی بمیهران جههاد و اگهر نمهی تهوانی بمیهر شههادت و اخ ه
آغو

مها عاشهقان شههادت بها

باز به سوی شهادت می روخم اگر شهادت نصی مها شهد کهه آرزوی قل هی يهر فهردی اسه رسهیده اخهم پهدرم و مهادرم اگهر خ هر شههادت مهن را شه یدخد افتخهار

ک ید و يی ناراح نشوخد و در فقدان من گرخه و شهیون نک یهد و مهرا دعها ک یهد و بهرای مهن رله آمهرز

ک یهد و دخ هر سهخ ی بها خهوايران و بهرادران انقشبهی دارم

که پش سر روحانی حرک ک ید و پیهرو خهط امهام باشهید از روحانیه م هارز پشهتی انی ک یهد کهه اخهن گرويکههای م هاف دشهمن روحانیه يسهت د امهام امه را ت هها
ن بارخد در آخر سخ ی چ د با خهوايران و بهرادران فرخه خهورده دارم کهه گهو اخهن م افقهها را نخورخهد و کهور کورانهه از آنهها پیهروی نک یهد و از وسهتان و آشه اخان مهی
خهوايم کههه راه تمههام شهههیدان را ادامههه ديیههد چههون مسهوولی عظیمههی بههه گههردن شههما اسه  .درود بههر ري ههر ک یهر انقههش اسههشمی امههام خمی ههی  ،مههر بههر امرخکهها
،شوروی و م افقین و صدام  .در مورخه  8366/88/11حسین اوالد حسی ی  .والسشم

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر و مهادر گرامهی و بهتهر از جهانم  ،سهشم په
سشم ما را از ج هه شو

از تقهدخم عهر

سهشم و سهشمتی شهما را از درگهاه اخهزد متعها خوايهان و خواسهتارم پهدرجان و مهادر گرامهی

بابخرخد  .پدرجان امیدوارم که حال خو باشد و يی کسالتی نداشته باشید

8611116KAKA668-668.jpg, 8611116KAKA661-668.jpg, 8611116KAKA663-668.jpg, 8611116KAKA663-668.jpg, 8611116KAKA661668.jpg, 8611116KAKA666-668.jpg, 8611116KAKA667-668.jpg, 8611116KAKA661-668.jpg, 8611116KAKA661-6686113B.jpg,
8611116KAKA661-668.jpg, 8611116KAK
8611116KASA668-668.jpg, 8611116KASA661-668.jpg, 8611116KASA663-668.jpg, 8611116KNAA668-668.jpg, 8611116KNAA668661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سبزعلی آزادیشیری
تاریخ تولد1687/8/7 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید بزرگههوار س ه ز علههی آزادی  :شهههید س ه ز علههی آزادی در تههارخ  8337/3/7در روسههتای ت ه

کههرم بههه دنیهها آمههد  .اخشههان در ت ه

عشاخر نشین بزر شد  .شهید بزرگوار مقطه ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و وارد مقطه دبیرسهتان شهد و تها کهش
و سا

کههرم در چادريههای

او دبیرسهتان در

خوانهد

به ج هه عزخم نمود شههید آزادی در تمهام سهاعات شه انه روز بها وضهو بهود و يیچ هاه نمهاز شه ش تهر نمهی شهد بهه ظهواير دنیهوی توجهه نداشه و حتهی

مقداری از درآمد

را به مستضعفان و ختیمان صدقه مهی داد  .عشه بهه خهدا و ورهن چ هان در قله شههید رسهوخ پیهدا کهرده بهود کهه بها شههام و آزادگهی بهه خهاری

دخههن خههدا برخاسهه  .شهههید آزادی خکسهها و نههیم در ج هههه حضههور پیههدا کههرد و سههرانجام در تههارخ  8361/88/7در عملیههات کههربشی  1مفقههود شههد و در تههارخ
 8373/1/1مورد تفحص قرار گرف و به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بها درود و سهشم بهه ري هر ک یهر انقههش اسهشمی امهام خمی هی و بها درود و سههشم بهه کلیهه مجهروحین و معلهولین راه حه و فضهیل  .په
سشمتی شما را از درگاه اخزد متعا خوايان و خواستارم امیدوارم حالتان خو باشد و يمیشه مان د گ
8.jpg, 1.jpg, 3.jpg, 3.jpg, 1.jpg, 6.jpg, 7.jpg, 88.jpg

از تقهدخم عهر

سههشم و

86.jpg, 1.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کریم آقا خسروانی
تاریخ تولد1681/11/7 :
تاریخ شهادت1631/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید کهرخم آقها خسهروانی  :شههید کهرخم آقها خسهروانی فرزنهد محمهد در يفهتم دی مهاه  8331در چادريهای عشهاخری از راخفهه شهیری در بخهش زايدشههر
فسا دخده به جهان گشود  .او در خهانواده ای مهومن و مهبي ی پهرور

خافه  .کهه پهدر

از راه دامهداری و کهارگری بهه تهامین مخهار خهانواده مهی پرداخه  .در سهن

شش سال ی مان د دخ ر يم سن و ساالنش رايی دبسهتان شهد و توانسه تها دوم ابتهداخی درسهش را ادامهه ديهد  .امها بهه دلیه وضهعی بهد اقتصهادی خهانواده بها اخ کهه
سن کمی داش مج ور به تهر تحصهی شهد و بهه پهدر
مجال

در دامهداری و کهارگری کمه

مهی کهرد  .در زمهان او گیهری انقهش در تظهايرات يها  ،رايایمهاخی يها و

مبي ی که بر علیهه رژخهم فاسهد شهاه تشهکی مهی شهد شهرک مهی کهرد و يمهواره ت فهر خهود را علیهه رژخهم شهاه نشهان مهی داد  .په

پاخ اه مقاوم بسیج ث

نام نمود و عضهو فعها بسهیج شهد  .ي هوز مهدت زخهادی از شهروع ج ه

از پیهروزی انقهش در

تحمیلهی ن بشهته بهود کهه تصهمیم گرفه بها وجهود سهن کمهی کهه

داش رايی ج هه ن رد ح علیه بار شهود  .ب هابراخن در دوم آذرمهاه  8368از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد او در ج ههه فهرد بسهیار فعهالی بهود  .در اکثهر عملیهات
يا حضور داشه و شهجاعانه در مقابه دشهم ان و مهزدوران عراقهی مقاومه کهرد  .سهرانجام در چههارديم دی مهاه  8368در ج ههه قصهر شهیرخن مشهغو محافظه از
میهن بود که بر اثر اصاب ترکش به بدن بهه بهاالترخن درجهه اخثهار دسه خافه  .پیکهر پها و مطههر
سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس

گرامی باد .

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای زايدشههر بهه خها

:خاررات
موجود نیس
8161611KVAA661-668.jpg, 8161611KVAA661-661.jpg, 8161611KVAA661-668.jpg, 8161611KVAA661-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عزت اله آقایی
تاریخ تولد1687/6/6 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ع ا

اک رپور

ب ام خداوند بخش ده مهربان ب ام آن خدائی که مها را از نیسهتی بهه يسهتی آفرخهد وپه

از آن بهاز يهم يهر وقه کهه بخوايهد جهان مها را خوايهد گرفه (انها هلل وانها الیهه

راجعون)ما يمه از اوئیم وبه سوی او خوايیم رف باالخره انسهان از دنیها خوايهد رفه په

باخهد راه را درسه انتخها کهرد خها مهر افتخهار آفهرخن نمهی تهوان اسهم آن

را مر گباش بلکه شهادت خع ی بدن ا شهادت رف وح را از ظالم گرفه وبها مهر ذله بهار از دنیها بهروخم وزخهر بهار ظلهم بهروخم ب هام ري هر ب هام آن کهه ري هر را
برای ما آفرخد تا راه ح را از بار برای ما مشهخص ک هد ب هام ري هر ک یهر انقهش ري هر بهزر خمی هی ک یهر خمی هی عزخز،خمی هی به شهکن وصهیتم را بها نهام ري هر
شروع می ک م ري ری که به من راه را نشان داد وراه خود را انتخها کهردم حها کهه مهن بوسهیله ري هرم -عزخهزم -راه خهود را انتخها کهردم بهه مله وبهه امه خهود
به ع وان ؟؟؟خ
ديید وتا خ

برادر کوچکتر می گوخم که اخن امهام عزخهز وبهزر را ت هها ن بارخهد واسهشم را خهاری ک یهد وراه امهام را ادامهه ديیهد واسهشم را بها خهون خهود گسهتر
دخن جهانی يمه گیر شود واخهن جمههوری اسهشمی را خهاری ک یهد تها کهه خه

جمههوری يمهه گیهر شهود ويمهه جههان انشهاءاهلل ؟؟؟ال الهه اال اهلل در آخ هد

وامیدوارم اخن رايی که من می روم بهرای خهدا ودر راه خهدا وفقهط يهدفم(اهلل)باشهد ودر ي هامی کهه اخهن وصهی نامهه را مهی نوخسهم کهه دلهم از شهو شههادت ل رخهز
اس وسراسر وجودم را عش وشهادت به لقاء اهلل فرا گرفته اس خهداخا اخهن توفیه را نصهی م فرمها ورايهی کهه ت اخها کهرده ام ابه قهدم وتها مهرز شههادت پهیش روم
وآن را در آغو

گیرم وشهادت را ؟؟؟ب خشهم وبهه پهدرومادرم وصهی مهی که م کهه در شههادت م صه ور باشه د وصه ر انقشبهی را پیشهه ک هد ودر شههادت مهن رهوری

ن اش د کهه دشهم ان اسهشم خوشهحا گردنهد وبهه بهرادر وخهوايرانم مهی خهوايم کهه در شههادت مهن صه ور باشه د وصه ر را پیشهه ک هد و؟؟؟کهمهرا در ک هار شههیدان
اک رآبادی در امامزاده شهیدان به خاکم بساارخد.والسشم خداحافظ شما ع ا

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اک رپور

وصی نامه شهید عزت اهلل آقائی غیاث آبادی
ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی هلل ر العالمین
لط خدا شام حالم گردخد تا در ک ار برادران رزم ده فهی سه ی اهلل جههاد نمهاخم وصهیتم را بها سهاا
يا از اوس آغاز می نماخم:ساا
برخداخی که با الطا بیکرانش پ

بهر خهدای بهزر آن خهداخی کهه يمهه يسهتی وتوانهاخی وآگهايی

برخهداخی کهه برمها م ه نههاد ورسهوالن ؟؟؟را بهرای رشهد وبهاروری اندخشهه در جهه کرامه وتکامه مع هوی انسهان فرسهتاد سهاا
از قرن يا وسا يا ظلمه وخفقهان شه سهیاه اسهت داد را محهو ونهابود سهاخ وانقهش اسهشمی اخهن موي ه الههی را برمها ارزانهی

داش ساسا برخداخی که در سرزمین اخران برای ما ري ری عطها فرمهود کهه بهه خقهین ري هری يهای پیهام ر گونهه ا
رساسش کاخ ج اران زمین را به وحش انداخته وبرای ما يمین به

کهه او خه

نشهان گهر درد يهای محهرومین جههان وفرخاديهای

مهواز کهوخ نشهی ان رابهه يمهه کهاخ نشهی ان تهرجی مهی ديهد سهاا

برخهداخی کهه در

پی آمد اخن انقش عظیم تمام موان وتوروه يا را بها قهدرت الخهزالش نهابود نمهوده گرچهه تمهام قهدرت يهای شهر وغهر وصهیونیسهم ج اختکهار وعمها مزدورشهان در
م طقه در کمین نشسته اند تا به خک اره قامه برافراشهته انقشبمهان را در راسهتای حرکه انسهان سهاز

نهابود گردانهد امها دشهم ان اسهشم وانقهش اسهشمی بدان هد کهه

در میهن اسشمی ما جوانانی يست د مؤمن وسلحشور کهه بها میثها يهای الههی وبها درکهی عمیه از ري هری يهای موم انهه امهام بزرگوارشهان يهر روز در تمهام ج ههه يها
آگايانه آماده اخثهارگری ومعاملهه بها خداخشهان يسهت د تها در اسهتمرار م هارزات توحیهدی تشهی علیهه يمهه ؟؟؟رال هان وراغوتیهان بهه جههاد مقهد
الزم دانستم به ع وان برادر کوچ

شما چ هد تهبکر را خهادآوری نمهاخم شهما ای امه حهز اهلل ای مستضهعفین متعههد امهام را خهاری ک یهد وبههو

باردازنهد در اخهن جها
باشهید کهه نهه حها

ونه در آخ ده يی گاه از خط اسشم که تاک ون بهه خهاری ويمه علمها وروحانیه اخهن حهامشن راسهتین اسهشم فقايه بهدخن جها رسهیده اسه جهدا ن ردخهد اک هون کهه
اخران اسشمی تحه ري هری والخه فقیهه در صهح ه يهای جههانی پیهروزی يهای مع هوی وسیاسهی بزرگهی را کسه نمهوده ومجايهدت يهای امه انقشبهی دشهمن را
ماخو

نموده وتوده يای مستضهع م طقهه علیهه زمامهداران ونهوکران آمرخکهاخی ج اختکهار بهه حرکه در آمهده انهد وبحمهداهلل بها عملکرديهای قهار دادگايههای عهد

اسشمی تعداد زخادی از م افقین ومرتدخن به سزای اعما ن شان رسهیده انهد بکوشهیم بها حقیقهی انقهش (مع وخه )کهه خواسهته اسهشم وامهام اسه در يمهه زمی هه يها
در جامعه تحق ديهیم واخهن مسهیر نیسه م هر ارز
سیاسی در جامعه گسهتر

يهای رهاغوتی از غهر وشهر مهادی را در جامعهه ؟؟؟ک هیم وفري ه

صه ر و؟؟يمهراه بها رشهد بیه ش عقیهدتی

ديهیم ای مهردم مسهلمان کهه يوخه انسهانی خهود را بهاز خافتهه اخهد بدانییهد دشهم ان انسهانی وحقیقه لحظهه ای از توروهه يهای گونهاگون

علیه کیان اسشمی ما غاف نیست د وسخن امام را بیاد آورخد که مهی فرماخهد:آمرخکها بهه اخهن زودی دسه از سهرما برنمهی دارد وباورمهان آخهد کهه جههاد مکت هی مها علیهه
امارخالیسهم وصهیونیسههم وکمونیسههم تهها عی یه خههافتن آرمههان مکته در سراسههر جهههان وتهها ظههور مصههل جهههانی حضههرت مهههدی(عههج)پاخههانی نههدارد امیههد کههه برتعهههد
اسشممان عم نماخیم که(الیوم عم والحسا غداً حسا وعم )علی(ع)
ودر خاتمه خداوندا به ما در ش اخ روح قرآن وسه

پیهام ر وائمهه معصهومین وري هر ورايهروان راسهتین بصهیرت وآگهايی عطها فرمها .خداونهدا بهدول اسهشمی مها عهزت

وبزرگههواری وتوفی ه خههدم بههه مستضههعفین اخههران وجهههان وبههه امههام مهها آن مظهههر تقههوی وشههجاع وآن روح آشههتی ناپههبخر بهها ظالمههان سههشمتی ودوام عمههر ع اخ ه
فرما.پروردگهارا چهه زخ اسه حماسهه يها واخثهارح پرسهتان در آوردگهاه ن رد،آنجها کهه مهر رخ مهی نماخهد وعاشهقانه مهر سهرخ در يجهرت بسهوی فهشح وابهدخ بها
خکدخ ر بر؟؟؟برمی خیزند.مع ودا من ب هده گ هکهار تويسهتم واز بهودنم احسها

شهرم مهی که م چها کهه کهار مث تهی انجهام نهداده ام خهداخا تهو بهه مهن ويمهه مجايهدخن

اسشم که در جه رضای تو ص در ص با قوای شهر ونفها جههانی بهه م هارزه برخواسهته انهد آن چ هان قارعیه واخمهان راسه عطها کهن تها شهايد نهابودی ج ههه
يای کفر وسهربل دی اسهشم ومسهلمین باشهیم بارالهها ای خهدای مهربهان وصهو بهه بارگهاه بهی نهاخته يهد اولیهای توسه ،خدا تهوفیقی عطها کهن مهرگم را شههادت
وشهادتم را وسیله رسیدن به بارگاي براخم قرار ده گرچه الخ آن نیسهتم امها آرزوخهم وانتظهارم دخهدار بهرادران اخمهانیم اسه کهه بهه دخهدارت شهتافته انهد خع هی شههدای
صهدر اسهشم شههدای مظلههوم وبخهون خفتهه سههرزمین اسهشمی اخهران شههدای کردسههتان شههیدان غهر وخوزسههتان شههیدان يهوخزه وشههدای يفه تیهر مهاه ويشه
شهرخور خاوران راسهتین امهام خهدا چ هان چهه مهرا بهه بارگايه فراخوانهدی ق ه از شههادت رخ زخ های مههدخ را نشهانم ده -خداونهدا بهه تمهام بازمانهدگانم صه ر جلهی
ع اخ بفرما -خداوندا يرچه زودتر رزم دگان مها را در ج ههه يهای ن هرد پیروزشهان بهدار.الههم المحفهظ االمهام الخمی هی .اللههم الرزق هی توفیه الشههادة فهی سه یل
سمی الدعا وقرخ مجی .
سرباز اسشم وامام زمان سرباز ج جوی فی س ی اهلل عزت اهلل آقاخی
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سرگبشتی ازج هه:

انهه

در تارخ  8368 /6 /81ساع 6بعدازظهر از فسا بهه سهوی شهیراز حرکه کهردخم.در سهاع 1شه بهه پادگهان شههید ع هداهلل ؟؟؟رسهیدخم په

از اجهرای نمهاز جماعه

وصر شام روانه آساخش اه شدخم -ص روز  8368 /6 /86ما را جه سازمانديی به میدان
8661111KASC668-668.jpg, 8661111KASC668-661.jpg, 8661111KKAA668-668.jpg, 8661111KKAA668-663.jpg, 8661111KKAA668661.jpg, 8661111KKAA668-667.jpg, 8661111KSHA668-668.jpg, 8661111KKAA668-661.jpg, 8661111KSHA668-661.jpg,
8661111KSHA668-663.jpg
8661111KVAA668-668.jpg, 8661111KVAA668-661.jpg, 8661111KVAA668-663.jpg, 8661111KVAA668-661.jpg, 8661111KVAA668686.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید عالءالدین آل محمد
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم ودرود فراوان بر ري ر ک یر انقش نامه ام را شروع می ک م
خدم پدرومادر نور چشمانم پ

از عهر

سهشم سهشمتی شهما را از اخهزد متعها خوايهان وخواسهتارم وامیهدوارم کهه يمیشهه شهاد وخهرم باشهید ون هران مهن ن اشهید از

راه دور دس وصورت شمايا خان
8666316MAKA668-668.jpg, Untitled-8.jpg, 8683611KNAA661-668.jpg, 8683611KNAA668-661.jpg, 8683611KNAA668-668.jpg,
و.jpg, 1و.jpg, 8683611KNAA661-661.jpg
8666316MKAA668-668.jpg, 8666316MKAA668-661.jpg, 8666316MKAA668-663.jpg, 8666316MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رحیم باقر پور
تاریخ تولد1681/1/5 :
تاریخ شهادت1637/6/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الر حمن الر حیم
زندگی امه شهید رحیم باقر پور  :شهید رحیم بهاقر پهور فرزنهد ابهو در په جم آذر مهاه  8331در روسهتای اک هر آبهاد از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و در خهانواده ای
مستضههع و مههؤمن بههزر شههد  .تحصههیشت خههود را تهها کههش

تحصههی را تههر مههی نمههود و بههر حسه عقیههده فههراوان خههود بههه

سههوم راي مههاخی ادامههه داد و سهها

ارزشهههای اسههشمی و انسههانی و خهها ورههن بههه ج هههه يههای حه علیههه باره رفه  .شهههید رحههیم بههاقر پههور نوجههوانی مجايههد و پههر کههار و انقشبههی و از لحههاظ تقههوا و
پريیزکاری بسیار کوشا بود و نماز ش اخشان تهر نمهی شهد  ،شههید بهاقر پهور بها شهروع ج ه
اخشان بیدار بود و خود را موظ نمود که بهه ج ه

تحمیلهی بها وجهود اخ کهه سهن کمهی داشه و روحیهه حه رل هی در

حه علیهه باره بهرود و در جايهای مختله ج ه

تحمیلهی کاريهای مخلصهانه انجهام مهی داد  .شههید رحهیم بهاقر

پور سرانجام در تارخ  8367/3/13در م طقه شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه پها بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در روسهتای امیهر حهاجیلو بخها سهارده شهد .
روحش شاد و رايش پر ريرو باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-8.jpg,و.jpg, 8و.jpg, 8611111MKAA668-668.jpg1
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد کاظم بذر افشان
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
بسیجی جاوخد االثر محمد کاظم ببرافشهان فرزنهد مرحهوم حها خلیه ببرافشهان در سها  8336در خه

خهانواده مهبي ی در روسهتای کوشه

قاضهی متولهد شهد او زخهر

نظر پدر و مهادر متهدخن دلسهوز و فهداکار تربیه شهد شههید محمهدکاظم تحصهیشت ابتهدائی خهود را در يمهان روسهتا آغهاز کهرد .شههید بزرگهوار در مدرسهه يهم از نظهر
اخش ودرسی زبانزد معلمان بود و يمیشه از او تعرخه مهی کردنهد .بها وجهود سهن کمهی کهه داشه در مجهال

مهبي ی حضهوری فعهالی داشه و فهردی فعها و مهوثر

بود .يمرزمهان بها تحصهیشت متوسهطه کهه در دبیرسهتان ذوالقهدر شهرسهتان فسها آغهاز کهرد بهه فعالیه يهای سیاسهی را بهر علیهه شهاه شهروع کهرد .شههید بزرگهوار بها
دوسههتانش شه ها اعشمیههه پخههش مههی کردنههد و در مسههاجد شههرک مههی کههرد و يههم در

مههی خوانههد و يههم فعالیه سیاسههی انجههام مههی داد و دخ ههر دوسههتانش را نیههز

تشوخ می کرد که با آنها يمراه شود و بر علیه رژخهم بهه م هارزه باردازنهد .او در که م هارزی نسهتوه ذخهر بهود و سهرانجام در سها  8366رايهی ج ههه شهد و در عملیهات
ثامن االئمه حصر آبادان شرک کرد و در يمان عملیات مفقوداالثر شد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8886631KAKA668-668.jpg, 8886631KASA668-668.jpg, 8886631MKAA668-668.jpg, 8886631MKAA668-661.jpg, 8886631MKAA668663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید بهبود بردبار
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید به ود بردبار  :شهید به هود بردبهار فرزنهد رمضهان در دوم خهرداد مهاه  8331در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد تحصهیشت خهود را تها کهش
دوم راي مههاخی در شهرسههتان فسهها ادامههه داد  ،شهههید به ههود بردبههار در پاخ ايهههای مهدخههه و مسههجد زيههرا ( ) فعالیتهههای مههبي ی بسههیاری داشه و بهها وجههود سههن کههم
جوانی عاق و فهمیده بود  .شهید بردبار جهوانی بها اخهش و مهؤمن بهود تها جهاخی کهه در انجهام کاريهای شخصهی دخ هران بسهیار کمه

مهی نمهود و آنهها را راي مهاخی

می کرد شهید بزرگوار در نمازيای جمعه و جماع مرت اً شهرک مهی کهرد و روزه يهای مسهتح ی مهی گرفه نمهاز شه را مکهرر بهه جها مهی آورد .شههید به هود بردبهار
به خارر اخ که در خانواده ای معتقد و انقشبی و آگهاه از مسهائ اسهشم و جرخانهات روز رشهد نمهوده بهود بها توجهه بهه سهن کهم اخشهان بهه ج ههه يهای حه علیهه باره
شهتاف و حهدود سهه بهار بهه ج ههه يها عزخمه نمهود  .شههید به هود بردبهار سهرانجام در تهارخ  8366/8/81در عملیهات کهربشی ( 1شهلمچه) در حهین عملیهات مفقهود
االثر گردخد و سا

در تارخ  8373/1/1پیکر پاکش تشیی و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
روز ش ه از کازرون به بهود و عصهر آن بهه سهاع  1حرکه کهردخم سهاع  1/1شه رسهیدخم امیدخهه و در نمهاز خانهه خهوا رفهتم واحهد صه زود مها را بهرای نمهاز
جماع بیدار کردند در اخن ي ام بود که کرام موسوی برادر خود که بهمن موسوی باشد دخدخد و آن را

8881113KAKA668-668.jpg, 8881113KASA668-668.jpg, 8881113KASA661-668.jpg, 8881113KASA661-661.jpg, 8881113KASA663668.jpg, 8881113KASA663-661.jpg, 8881113KASA663-668.jpg, 8881113KASA661-668.jpg, 8881113KASA666-668.jpg,
8881113KASA667-668.jpg
8881113KHOA668-668.jpg, 8881113KHOA668-661.jpg, 8881113KHOA661-668.jpg, 8881113KHOA661-661.jpg, 8881113KHOA661663.jpg, 8881113KHOA661-663.jpg, 8881113KHOA661-661.jpg, 8881113KHOA661-666.jpg, 8881113KHOA661-667.jpg,
8881113KHOA661-661.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مسلم بردبار
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت1/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرازی از زندگی نامه شههید مسهلم بردبهار ؛ مسهلم در روز  13آذرمهاه سها  8331شمسهی مصهاد بها  11رمضهان سها  8316قمهری در شهرسهتان فسها محلهه درخمهی
در خانواده ای مبي ی دخده به جهان گشود .مسلم اگر چه عمهری کوتهاه داشه امها روحهی بهزر و شخصهیتی بهزر داشه مهادر مهی گوخهد مهن در آن سها بها وجهود
بارداری ماه رمضان را روزه دار بودم در سحرماه  11بعد از خهوردن سهحری و خوانهدن نمهاز صه خوابیهدم در حها خهوا و بیهداری مشهايده کهردم کهه خهانمی بها وقهار
و نورانی که نقا بر چهره دارد باالی سرم نشسته اس از دلهم گبشه کهه اخشهان خهانم فارمهه زيهرا سهشم اهلل علیهها مهی باشهد و بهاالخره يمهان روز مسهلم بهه دنیها
آمد و چ د مايی از تولد مسلم ن بشهته بهود کهه شهويرم بهه شهرسهتان جههرم م تقه شهد و چهون اخشهان نظهامی بهود مرته مج هور بهود مها را ت هها ب هبارد در يمهین
زمان که مسلم شش مايه بود به بیمهاری سهختی م هتش شهد و مهن بهه دلیه کم هود امکانهات آن زمهان رايهی نداشهتم کهه کهودکم را بهه بیمارسهتان برسهانم و از آمهدن
شويرم نیز ناامید شده بودم که ناگههان در نیمهه يهای شه مسهلم کهه تهازه شهروع بهه صهح

کهردن کهرده بهود واضه و روشهن گفه  :خها علهی مهن يراسهان بهه او

جرعه ای آ نوشاندم و با کما تعجه متوجهه شهدم کهه او کهامش سهالم و سرحاالسه و بهاالخره در سهن شهش سهال ی دوران تحصهی او آغهاز شهد  .وی کهش
و دوم دبستان را در مدرسه امیر ک یر شهرستان فسها و سها سهوم را در خکهی از مهدار
گبراند ناگفته نماند چون اخن دبستان چ د پاخه بهود مسهلم يهم زمهان کهش
بود موف نشد گوايی کش

چهارم را درخاف ک د و کهش

او

روسهتا  ،شهرسهتان م ارکهه اصهفهان بهه نهام پهشرت از توابه بخهش خوانسهار

سهوم و چههارم را بها يهم خوانهد امها در آن زمهان بهه دلیه م هارزات انقهش ادارات تعطیه

چههارم را در مدرسهه ب ه المههدی صهدر و په جم را در مدرسهه شههید ياشهمی نهژاد فسها را بهه پاخهان بهرد

مسلم در ری دوران تحصی ب ا به گفته معلمان و دبیران دانش آموزی ممتهاز  ،بها يهو
سههالها بسههیار سههاده و معمههولی در مدرسههه حاضههر مههی شههد و از پوشههیدن ل هها
يمکشسانش دانش آموزان مستضع يست د مهی خواسه يهم د و يهم رنه

 ،اخهش و بها اسهتعداد بهود و يهر سها را بها معهد بهاال رهی مهی کهرد در اخهن

نههو و داشههتن وسههائ تحرخههر جههبا خههودداری مههی کههرد کههه بعههدا فهمیههدخم چههون
بها آنهها باشهد کهه م هادا آنهان احسها

کم هود ک هد  .مسهلم بسهیار گشهاده رو دسه و

دل از و کرخم بود  .اما در زندگی شخصی خود قان بهود مهمهان نهواز بهود و يهم دوسه داشه مرته بهه م هز يهم فامیه و آشه اخان بهر بزنهد و از احهوا آنهها بها خ هر
شود و به آنها کم

ک د مسلم بها وجهود اخهن کهه کهودکی محصه بهود در تظهايرات آن زمهان شهرسهتان م ارکهه شهکرت مهی کهرد  .از يمهان زمهان حه

نوعدوسههتی و شهههادت رل ههی و آزادگههی و عههدال رل ههی و م ههارزه بهها کفههر و دفههاع از دخههن و مههیهن و نههامو

فهداکاری ،

در وی بههه وجههود آمههد  .او خیلههی دوسه داشه در آخ ههده

خل ان شود به يمین دلی ماخ بود که در دبیرسهتان بهرای تحصهی رشهته رخاضهی را انتخها ک هد امها بهه او گفت هد کهه کسهی مهی توانهد خل هان شهود کهه دارای قهد و

قامتی بل د باشد و او از قد متوسهطی برخهوردار بهود تها امیهد شهد رشهته تجربهی را انتخها کهرد از يمهان دوران کهودکی روحیهه ای خها
سن و سا خود ن ود و خیلی عشقه به اس ا بازی يای بچه گانهه نداشه و چهون در خه

نداشه و مان هد کودکهان يهم

خهانواده مهبي ی رشهد کهرده بهود از يمهان کهودکی خهود را موظه مهی دخهد

که تکالی شرعی مان د نماز و روزه را انجهام ديهد و در مراسهم نمهاز جمعهه و دعهای کمیه و  ..شهرک مهی کهرد .بهه رهوری کهه يهر وقه در م هز مراق ه از بهرادر
کوچکتر را به او می ساردند وی برای آرام کردن برای او دعای فر خا دعای توس از حفظ می خواند  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم به ولهی عصهر امهام زمهان عجه اهلل و نائه بهر حقهش امهام خمی هی سهخن خهود را شهروع مهی که م  .پهدر و مهادر عزخهزم از شهما بهرای اخ کهه بهدون خ هر و
خداحافظی شما را تر کرده ام معبرت می خوايم و امیدوارم که مرا ب خشهید .شهما مهی دانیهد کهه در اخهن زمهان اسهشم بها تمهام قهدرتهای در ج ه

اسه و مها وظیفهه

دارخم برای حفظ آن کوششی ک یم حتی اگهر در مقابه جهان و مها و زنهدگی خودمهان نیهز از دسه بهديیم و مهن در اخهن مهورد اخهن وظیفهه را در خهود دخهدم کهه باخهد
حتما به ج هه بروم و وظیفه خود را انجام ديم که خدا حتما مرا در انجهام اخهن وظیفهه خهاری مهی ک هد  .در نظهر مهن اخهن وظیفهه خکهی از واج هات اسه کهه باخهد انجهام
شود و ير کسی خانه زندگی و ما و  ..جلو او را از ج هه رفهتن ب یهرد در واقه تهويی ی اسه کهه بهه حسهین بهن علهی علیهه السهشم کهرده اسه  .از شهما مهی خهوايم
که در ن ودن من در اخن مدت ناراح و ن ران نشوخد و ص ر داشته باشید تها يهر چهه را کهه خهدا مهی خوايهد و تقهدخر مهی ک هد بشهود و اگهر خهدای نهاکرده ناراحه مهن
شدخد قل امام زمان عج اهلل را ناراح کرده اخد و دشم ان اسشم را خوشحا و شهاد نمهوده اخهد کهه شهما حتمها اخهن کهار را نمهی ک یهد و بدانیهد کهه شهما ت هها مهادر و
پدرانی نیستید که فرزند آنها از آنها دور اس بلکه مادران و پهدران زخهادی يسهت د کهه فرزنهدان عزخهز آنهها بهرای مهدتی و حتهی بهرای يمیشهه مهادر و پهدر خهود را تهر
کرده اند باری خدم به اسشم به ج هه رفته اند و آنها نیز برای رضای خهدا صه ر مهی ک هد و اخهن نهاراحتی را از خهود بهروز نمهی دي هد و دخ هر از شهما مهی خهوايم کهه
ناراح من نشوخد که حتما می دانهم يمهین رهور اسه و از خهدا مهی خهوايم کهه شهما را بهرای انجهام امهور الههی و خهدم بهه اسهشم و اراعه از فهرامین امهام معیهد
بدارد و اگر شما از من خطا و لغزشی دخده اخد و شما را اذخه کهردم مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد تها خهدا مهرا مهورد مغفهرت قهرار ديهد و مهرا ب خشهد  .بهه امیهد پیهروزی
اسشم  .خداخا  .خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دارد  .والسشم

خاررات:
بسمه تعالی
با سشم خدم پدر و مادر و برادران و خوايران و مادر بهزر عزخهزم امیهدوارم کهه خهو و سهشم باشهید و يهی گونهه کسهالتی نداشهته باشهید بهاری اگهر شهما از حها
و روزه من جوخای باشید به حو و قوه الهی خو و سشم يستم و يی گونه کسالتی ندارم و امیدوارم که اخن
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید نوذر پاکیزه کار
تاریخ تولد1681/4/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید نوذر پاکیزه کار شهید نوذر پهاکیزه کهار فرزنهد مرتضهی در دوازديهم آبهان مهاه  8331درروسهتای دسهتجر از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد ودر خه
خانواده متدخن بزر شد .شهید نوذر پهاکیزه کهار تحصهیشت خهود را ادامهه داد ودربهین در
معا

خوانهدن خهود کهاريم مهی کهرد وبسهیار زحمه کهش وپرکهار بهود ودرامهور

خانواده بسیارمتعهد بهود.شههید نهوذر پهاکیزه کهارجوانی متهین وبها اد بهود واحتهرام خهانواده ،پهدر ومهادر ودوسهتان وخوخشهان خهود را بسهیارن ه مهی داشه بسهیار

مهماندوس بود.خانواده شهید نهوذر پهاکیزه کهار در مسهائ اسهشمی وانقشبهی وجرخانهات روز آن زمهان بسهیار آگهاه و بهه اخهن خهارر شههید نهوذر پهاکیزه کهار يهم بسهیار
متعهد به نظام جمهوری اسشمی بود و پیامها واعشمیهه يهای ري رک یهر انقهش حضهرت امهام خمی هی را بهه دسه مهردم مهی رسهاند و آنهها را بهه کمه
می نمود .شهید نوذر پاکیزه کار در پاخ هاه مقاومه دسهتجر فعالیه داشه و بهه خهارر عشه و عشقهه وافهر
اعزام گردخد و اخشان درتارخ  8368/8/3در م طقه شو
سارده شد .روحش شاد و خاد

بهرادر يهداخ

بهه اسهشم ومسهلمین بهه ج ههه يهای حه علیهه باره

براثر اصاب تهرکش بهه کته راسه بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد ودر گلهزار شههدای دسهتجه بهه خها

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8838733KAKA668-668.jpg, 8838733KASA668-668.jpg, 8838733KASA661-668.jpg, 8838733KASA663-668.jpg, Untitled-8.jpg,
8838733MKAA668-668.jpg

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد حسن پور اسد
تاریخ تولد1685/1/4 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید یداله پوریعقوب
تاریخ تولد1686/5/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید خداهلل پور خعقهو فرزنهد نجه در سها  8333در روسهتای خیرآبهاد شهرسهتان فسها در خهانواده ای مهبي ی و فقیهر کهه بها فقهر و سهختی دسه و پ جهه نهرم مهی
کردند  ،به دنیا آمهد  .شههید بزرگهوار از يمهان دوران کهودکی مج هور بهود بهرای تهامین مخهار خهانواده بهه کهارگری و مهدتی نیهز بهه چوپهانی و حتهی ن ه هانی از مهزار
باردازد تا بتواند از اخن ررخ حهداق مشهکشتی چ هد را از دو

خهانواده بهردارد  .اخهن شههید بزگهوار در سهن يفه سهال ی روانهه ی مدرسهه شهد و توانسه تحصهیشت

ابتداخی را در خردادماه سا  8311در روستای خیرآباد به پاخهان برسهاند .تابسهتانها کهه مهدار

تعطیه مهی شهد بیکهار نمهی نشسه و تمهام اوقهات خهود را صهر کهار و

کارگری ساخ تا شاخد بتواند انهدکی از مشهکشت معیشهتی خهود را بکايهد  .تها اخ کهه سهرانجام امهوا انقهش اسهشمی از راه رسهید و اخهن شههید بزرگهوار بها آنکهه سهن
زخادی نداش با اشتیا بسیار يمراه با مردم اخهران در رايایمهائی يها شهرک مهی کهرد  .په
حین در

از پیهروزی انقهش اسهشمی و بازگشهاخی مهدار

پها بهه مدرسهه نههاد و در

خواندن به عضوخ بسیج درآمد و با تمهام تهوان در خهدم برنامهه يهای بسهیج قهرار گرفه  .او بهرای دفهاع از مهرز و بهوم در سها  8366بعهد از گبرانهدن دو

ماه دوريی آموز

نظامی رايهی ج ههه شهد و سهرانجام در بیسهتم بهمهن مهاه سها  8366از ناحیهه سهر مهورد اصهاب تیهر مسهتقی م دشهمن قهرار گرفه و بها فرخهاد خها

صاح الزمان عج اهلل به شهادت رسید و در حالی که ل خ د بر ل داش به لقاء اهلل پیوس  .روحش شاد و خاد

و نامش گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8813661KAKA668-668.jpg, 8813661MKAA668-668.jpg, 8813661MKAA668-661.jpg, 8813661MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبداله جعفری
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع داله جعفهری  :شههید ع دالهه جعفهری فرزنهد امهان الهه در بیسهتم تیرمهاه  8318در روسهتای دسهتجه خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه جههان
گشود  .او در خهانواده ای مهومن و متهدخن و عشهاخری کهه مهادر
به امرار معا

مهربهان و دلسهوز و پهدر

خانواده می پرداخ  .آن يا اواخه در چادريهای عشهاخری زنهدگی مهی کردنهد امها په

در شش سال ی به دبستان راه خافه و بهه دلیه عشقهه ای کهه بهه در
تحصی به کار می پرداخ تا خهر تحصهی خهود را تهنمین ک هد په
پ

زحمهتکش و مسهوولی پهبخر بهود پهرور

خافه  .پهدر

از راه کهارگری

از مهدتی در ارهرا شهرسهتان فسها سهکون دائمهی پیهدا کردنهد .

خوانهدن داشه توانسه اخهن دوره ی په ج سهاله را بها موفقیه بهه پاخهان برسهاند  .او در ک هار
از دوره ی ابتهداخی وارد مقطه راي مهاخی شهد و اخهن دوره ی سهه سهاله را پشه سرگباشه  .امها

از گهرفتن مهدر سهوم راي مهاخی بهه دلیه وضهعی بهد اقتصهادی خهانواده نتوانسه درسهش را ادامهه ديهد و تهر تحصهی کهرد در زمهان او گیهری انقهش در

مراسم يای مهبي ی شهرک مهی کهرد و دائمهاً نفهرت خهود را علیهه رژخهم شهاه نشهان مهی داد او سههم بسهزاخی در پیهروزی انقهش داشه په
بسیج روستاخشان ث

نام نمهود و عضهو فعها بسهیج شهد  .په

از مهدتی کهه از شهروع ج ه

از پیهروزی انقهش در

تحمیلهی مهی گبشه تصهمیم گرفه بهه ج ههه بهرود ب هابراخن از ررخه

بسههیج رايههی ج هههه شههد  .او در ج هههه دلیرانههه در مقاب ه مههزدوران عههرا اخسههتادگی کههرد در عملیههات يههای زخههادی حضههور داش ه  .در بیسههتم فههروردخن مههاه  8366در
م طقه شلمچه در عملیات کربشی  1نیز حضور داشه و په

از مجايهدت يهای فهراوان بهه فهیض شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر

در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

رهی مراسهم باشهکويی

موجود نیس
8816863KAKA668-668.jpg, 8816863MKAA668-668.jpg, 8816863MKAA668-661.jpg, 8816863MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبداله جعفری
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع داله جعفهری  :شههید ع دالهه جعفهری فرزنهد امهان الهه در بیسهتم تیرمهاه  8318در روسهتای دسهتجه خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه جههان
گشود  .او در خهانواده ای مهومن و متهدخن و عشهاخری کهه مهادر
به امرار معا

مهربهان و دلسهوز و پهدر

خانواده می پرداخ  .آن يا اواخه در چادريهای عشهاخری زنهدگی مهی کردنهد امها په

در شش سال ی به دبستان راه خافه و بهه دلیه عشقهه ای کهه بهه در
تحصی به کار می پرداخ تا خهر تحصهی خهود را تهنمین ک هد په
پ

زحمهتکش و مسهوولی پهبخر بهود پهرور

خافه  .پهدر

از راه کهارگری

از مهدتی در ارهرا شهرسهتان فسها سهکون دائمهی پیهدا کردنهد .

خوانهدن داشه توانسه اخهن دوره ی په ج سهاله را بها موفقیه بهه پاخهان برسهاند  .او در ک هار
از دوره ی ابتهداخی وارد مقطه راي مهاخی شهد و اخهن دوره ی سهه سهاله را پشه سرگباشه  .امها

از گهرفتن مهدر سهوم راي مهاخی بهه دلیه وضهعی بهد اقتصهادی خهانواده نتوانسه درسهش را ادامهه ديهد و تهر تحصهی کهرد در زمهان او گیهری انقهش در

مراسم يای مهبي ی شهرک مهی کهرد و دائمهاً نفهرت خهود را علیهه رژخهم شهاه نشهان مهی داد او سههم بسهزاخی در پیهروزی انقهش داشه په
بسیج روستاخشان ث

نام نمهود و عضهو فعها بسهیج شهد  .په

از مهدتی کهه از شهروع ج ه

از پیهروزی انقهش در

تحمیلهی مهی گبشه تصهمیم گرفه بهه ج ههه بهرود ب هابراخن از ررخه

بسههیج رايههی ج هههه شههد  .او در ج هههه دلیرانههه در مقاب ه مههزدوران عههرا اخسههتادگی کههرد در عملیههات يههای زخههادی حضههور داش ه  .در بیسههتم فههروردخن مههاه  8366در
م طقه شلمچه در عملیات کربشی  1نیز حضور داشه و په

از مجايهدت يهای فهراوان بهه فهیض شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر

در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

رهی مراسهم باشهکويی

موجود نیس
8816863KAKA668-668.jpg, 8816863MKAA668-668.jpg, 8816863MKAA668-661.jpg, 8816863MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رمضان جمالزاده
تاریخ تولد1651/11/13 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامهه شههید رمضهان جمهالزاده ؛ شههید در تهارخ  8316/81/11در روسهتای خیرآبهاد چشهم بهه جههان گشهود و بها زحمه زخهاد دوران رفولیه را در ک هار پهدر و
مادر گبراند در سا  8313يمراه با پدر و مهادر بهه شهرسهتان فسها آمهد و در سها  8317در مدرسهه ساسهان ث ه نهام کهرد  .آن سها کشهور در حها انقهش بهود يهم
روزه رايایمائی بود او يم با دستهای کوچکش يمراه پهدر و مهادر در رايایمهائی شهرک مهی کهرد و مشهتهای کهوچکش را گهره مهی کهرد و مهر بهر شهاه مهی گفه تها
بههه کمه

خههدا بههه ري ههری امههام امه و يمه مههردم و خههون شهههدا در  11بهمههن  8371انقههش پیههروز شههد در آن سهها چههون کشههور در حهها انقههش بههود و مدرسههه

استقش نداش رمضهان در کهش
کش

او مهردود شهد و در سها بعهد ادامهه در

بها آن عشقهه خاصهی کهه داشه دن ها کهرد تها کهش

او راي مائی در مدرسه امام حسن عسهکری عجه اهلل ث ه نهام کهرد بها توجهه بهه اخ کهه در

من نداش و ماخحتا خود
با اخ که در

با دسترنج خود

به دس می آورد اعم از ل ها

می خواند کار و زحم يم می کشد  .روحش شاد و خاد

په جم در مدرسهه نهام بهرده و

مهی خوانهد از مهن  81سهال ی يهی گونهه احتیها اقتصهادی بهه

پهو  ،کتها  ،کیه حتهی رهوری شهد کهه سهه بهار خهودم رفهتم بهه معلمهش اخهن بچهه

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8813117KAKA668-668.jpg, 8813117KASA668-668.jpg, 8813117KASA661-668.jpg, 8813117KASA661-661.jpg, 8813117KASA661663.jpg, 8813117KASA661-663.jpg, 8813117MKAA668-668.jpg, 8813117MKAA668-661.jpg, 8813117MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیرضا جورکش
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید علیرضا جورکش  :شههید علهی رضها جهورکش فرزنهد محمهد رضها در بیسه و سهوم فهروردخن مهاه  8316در شهرسهتان فسها در خهانواده ای مهبي ی بهه
دنیا آمد و بزر شد  .و تحصیشت خود را تا چ د مهايی در کهش

او دبیرسهتان گبرانهده کهه چهون مهی دخهد دخ هر بهرادران بهه لقهاءاهلل پیوسهته بودنهد بهه ج ههه يهای

حه علیههه باره شههتاف  .شهههید علیرضهها جههورکش در آموزشهههای نظههامی در اردوگههاه شهههید دسههتغی کههازرون آمههوز

دخههد و بعههد از آمههوز

بههه مرخصههی آمههد و بهها

دوستان و آش اخان و خانواده خهداحافظی کهرد و ريسهاار ج ههه شهد  .شههید جهورکش فعالیه يهای زخهادی در پاخ هاه ابهوذر مسهجد شهی آبهاد داشه و در تمهام مراسهم
دعايا و سخ رانیها و جلسات مهبي ی و انقشبهی شهرک داشه  .جهوانی خهو

اخهش و خهو

برخهورد بهود  .شههید علیرضها جهورکش بهه مهدت  16روز در ج ههه بهود

و در عملیات کربشی  1مورخ  8366/8/16در م طقه شلمچه بر اثر اصاب ترکش به بدن به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم و درود بر ري ر ک یر اسشم و رزم دگان اسهشم و تمهامی شههیدان راه حه و بها سهشم بهر پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم ،امیهدوارم کهه حالتهان خهو باشهد
و يی ن رانی نداشته باشید و اگر از حا فرزند کوچکتان خواسته باشید و يی ن رانی ندا

8811716KAKA668-668.jpg, 8811716KASA668-668.jpg, 8811716MAKA668-668.jpg, 8811716KASA668-661.jpg, 8811716KNAA668668.jpg, 8811716KASA668-663.jpg, 8811716KASA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی چایکار
تاریخ تولد1684/1/8 :
تاریخ شهادت1636/11/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرازی از زندگی نامه شهید علی چاخکار
شهههید علههی چاخکههار در خرمشهههر متولههد و بههزر شههد و تحصههیشت خههود را در يمههان شهههر فسهها تهها کههش

او راي مههاخی ادامههه داد و په

از انقههش و شههروع ج ه

شدخداً در پاخ اه کمی فسا فعالی داشته و مدت سه نوب به ج هه رفته و بها وجهود اخ کهه بهه سهن قهانونی نرسهیده بهود لهیکن از اخمهان قهوی و عشه بهه جههاد او را بهه
ج هه کشانده و سرانجام به شهادت نائ گش روانش شاد و رايش پر ريرو و مستدام باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ب هام اهلل پاسههدرا حرمه خههون شهههیدان  ،بهها درود و سههشم بههه امههام امه و نائه ا
خدم پدر گرامی و ارجم دم سشم علیکم  ،پ

از تقدخم عر

آخه اهلل م تظههری ( رضههوان اهلل علیههه ) درود و سههشم بههر ری ههه شهههدای اسههشم .

سشم رجا و ؟؟؟ دارم که اخن سشم آت

8163166KAKA668-668.jpg, 8163166KAKA668-661.jpg, 8163166KAKA663-668.JPG, 8163166KASA668-668.jpg, 8163166KASA661668.jpg, 8163166KASA663-668.jpg, 8163166KASA663-668.jpg, 8163166KASA663-661.jpg, 8163166KNAA668-661.jpg,
8163166KNAA668-668.jpg
8163166KASA661-661.jpg, 8163166KASA661-668.jpg, 8163166KNAC668-668.jpg, 8163166MKAC668-661.jpg, 8163166MKAC668668.jpg, 8163166MKAC668-663.jpg, 8163166MKAC668-661.jpg, 8163166MKAC668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید وحید حافظی پور
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید وحیهد حهافظی پهور  .شههید وحیهد حفظهی پهور در سها  8331در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد  .شههید حهافظی پهور در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی
پرور

خاف  .دس يای پهر عطوفه خهانواده او را از يمهان کهودکی بهه آغهو

کودکی با قرآن مننو
که به ج هه رف و در

مهربهان مسهجد سهارد تها بها صهدای گهرم خهود گلدسهته يها را بها آوای اذان ب هوازد از

بود  .شهید حافظی در سهن  7سهال ی مدرسهه رفه و مدرسهه ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و در سها دوم دبیرسهتان بهود
و مدرسه را ريا کهرد  .و در آن جها رشهادت يها و فهداکاری يهاخی زخهادی انجهام داده بهود  .شههید حهافظی پهور بسهیجی شهجاع و متهدخن بهود و

نماز او وق می خوانهد  .و قهرآن خوانهدنش را يیچ هاه بهه تهنخیر نمهی انهداخ و يمهواره پیهرو راه و سهخ ان ري هر ک یهر انقهش بهود و اغله اوقهات خهود را صهر
جلسات فري ی و مبي ی می کرد  .وحید خیلی مهربهان و دلسهوز بهود و بهه افهراد خهانواده خهود صهر احتهرام خاصهی داشه و بها فقیهران بسهیار مهربهان بهود  .تها آن
جا که می توانس در کاريا به پدر خود کم

مهی کهرد  .سهرانجام در تهارخ  8361/86/3در م طقهه شهلمچه بهه شههادت رسهید  .روحهش شهاد و خهاد

والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8186668MKAA668-668.jpg, 8186668MKAA668-661.jpg, 8186668MKAA668-663.jpg, 8186668MKAA668-663.jpg

پهر يهرو بهاد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالرضا خائف
تاریخ تولد1688/1/6 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه شهههید ع دالرضها خههائ از خههال  :شههید ع دالرضهها خههائ از خهال فرزنههد ع دالحسهین در سهوم اردخ هشه مههاه  8333در فسها بههه دنیها آمهد و بههزر شههد .
تحصیشت خود را تا کش

سوم دبیرسهتان در شهرسهتان فسها ادامهه داد  .شههید ع دالرضها خهائ از خهال فهردی مهؤمن و ورز

دوسه و ورزشهکار بهود و بهه خهانواده

خود بسیار ايمی می داد و انجهام واج هات و فهرائض دخ هی و مهبي ی خهود بسهیار کوشها بهود  .شههید ع دالرضها خهائ از خهال جهوانی انقشبهی بهود و در رايایماخیهها و
در دست یری ع اصر ضد انقش تششها و رشهادتهای بسهزاخی از خهود نشهان داد  .پیهرو فرمهان ري هر ک یهر انقهش حضهرت امهام خمی هی (ره) بهود و بها عشه و عشقهه
بهه ج ههه يهای حه علیهه باره در تهارخ  8366/88/83از ررخه بسهیج فسها بهه ج هو کشهور اعههزام شهد  .شههید خهائ از خههال در عملیهات يها شهرک داشه و
سرانجام در تارخ  8368/8/3به عل اصاب ترکش خمااره به سر در ج هه شو

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ع دالرضا خائ ازخال
انا هلل وانا الیه راجعون

به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

در آغاز با درود وسشم به ري ر ک یر انقش م جی نسه ونجهات دي هده مظلومهان سهخن را آغهاز مهی که م واعهشم يرگونهه جان هازی بهرای حفهظ اسهشم دارم وامیهدوارم
که تا قط رخشه يای امارخالیسم داخلی وخارجی وبرپهاخی حکومه مههدی(عهج)تها آن جها کهه در تهوان دارم بهرای پیهروزی اخهن انقهش مفیهد بهوده والاقه اگهر لیاقه
اخههن را داشههته باشههم کههه بهها دادن جههان خههود الاقه بتههوانم دشههمن را از خهها خههود بیههرون رانههده واسههتقش وآزادی را در خهها میهه م پاخههدار ن هههدارم امیههدوارم تمههام
دوستان وآش اخان ومربیان آموزشی ير ناراحتی از مهن مشهايده کهرده انهد مهرا ب خشه د وبهه حسها نهادانیم ب بارنهد چهون در درگهاه الههی مهورد ماخهبه قهرار مهی گیهرم
يمچ ین با پدرومادر خهود اتمهام حجه مهی نمهاخم وامیهدوارم کهه در ن هودن مهن ناراحه نشهوند مهن از آنهها بسهیار متشهکرم کهه بها راي مهاخی يهای بهه موقه مهرا از
م جش فساد وبدبختی يای آن آگاه کردند وراه حسین زخستن را به مهن آموخت هد.در آخهر سهخن بهه مهردم خهادآور مهی شهوم کهه فقهط بها اتحهاد وخ هان ی وشهعار ال الهه
اال اهلل می توان د صفو دشمن در يم بشک دودر راه اهلل قدم بردارند 8366 /88 /81.ع دالرضا خائ ازخال

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم خدم پدرومادر عزخزم امیدوارم که حالتان خهو باشهد وکسهالتی نداشهته باشهید اک هون کهه اخهن نامهه را مهی نوخسهم بهه تهارخ  8366 /81 /11اسه وي هوز بهه
ج هه اعزام نشده اخم شاخد تا دو سه روز دخ ر اعزام شوخم خشصه قصدم از نوشتن اخن نامه اخن بو
8168117KAKA668-668.jpg, 8168117KNAA668-668.jpg, 8168117KNAC668-668.jpg, 8168117KVAA668-668.jpg, 8168117MKAA668668.jpg, 8168117MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد کاظم خوبکردار
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1635/3/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمد کهاظم خهو کهردار  ،شههید محمهد کهاظم خهو کهردار فرزنهد مههدی در خکهم اردخ هشه مهاه  8331در خهانواده مهؤمن و متعههد در شهرسهتان
فسا به دنیا آمد  .او تحصیشتش را در دور? ابتهداخی در يمهین جها بهه پاخهان رسهاند و تها کهش

دوم راي مهائی بهه پاخهان رسهاند و سهرانجام بهه عشه و ج ههه و انقهش

آرامش ن باش و ضمن اخ کهه در پاخ هاه و مسهجد فعالیه فهراوان داشه  .شههید بزرگهوار يمهراه بها مهردم در رايایمائیهها و تظهايرات علیهه حکومه رهاغوت شهرک
می کرد و به نماز و دعا ايمیه زخهادی مهی داد  .شههید بزرگهوار په

از مهدتها تهش

رايهی ج ههه يهای ج ه

حه علیهه باره گردخهد و در عملیهات افتخهار آفهرخن

والفجههر  1شههرک کههرد و از خههود رشههادتهاخی نشههان داد تهها اخ کههه سههرانجام بههرای مرت ههه دوم در کههربشی  1جانفشههانی کههرد تهها اخ کههه در تههارخ  8361/1/83در م طقههه
حا عمران در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسمه تعالی
حضور محترم پدر و مادر و بهرادران عزخهزم په

از تقهدخم عهر

سهشم امیهدوارم کهه حالتهان خهو باشهد و يهی مشلهی نداشهته باشهید و مثه گلههای بههاری شهاد و

خ دان باشید اگر باری ازحا اخن جان خواسته باشید الحمداهلل حالم خو اس و به جزء دوری از شما يی مشلی نی

8171371KAKA668-668.jpg, 8171371KASA668-668.jpg, 8171371KASA668-661.jpg, 8171371KASA668-663.jpg, 8171371KASA668663.jpg, 8171371KASA661-668.jpg, 8171371KNAA668-668.jpg, 8171371KVAC668-668.jpg, 8171371KVAC668-661.jpg,
8171371MKAA668-668.jpg, 8171371MKAA6688171371MKAA668-663.jpg, 8171371KASA668-668 - Copy.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید فرزاد خوش خلق
تاریخ تولد1683/1/15 :
تاریخ شهادت1636/1/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید فرزاد خهو

خله  :شههید فهرزاد خهو

بزر شد  .تحصیشت خود را تها کهش

خله فرزنهد جهانی خهان در پهانزديم اردخ هشه  8336در صهحرارود از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و

او راي مهاخی ادمهه داد و شههید مهؤد و مهؤمن و در پاخ هاه مقاومه خهدم مهی کهرد و نمازيهای خهو میهه را سهر وقه مهی

خواند و در دعايای کمی و توس شرک می نمود شهید خو

خل بهه ج ههه کفهر سهتیز رفه و از ناحیهه شهکم و بهازوان بهر اثهر اصهاب تهر کهش قهرار گرفه و بعهد

از به ودی رايی ج هه شد و سر انجام در م طقه قصر شیرخن بر اثر اصاب تر کش به شکم به درجه رفی شهادت نا ئ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم و درود به ري ر ک یر انقش اسشمی و با سشم بر تمامی شههیدان و بها سهشم بهر تمهامی رزم هدگان اسهشم کهه بها خهون خهود اخهن انقهش را بهه ثمهر رسهانیدند .
من خدم برادر خودم غشم خو

خل پ

از تقدخم عر

سشم و سشمتی شما را از درگاه خداو

8116613KAKA668-668.jpg, 8116613KAKA661-668.jpg, 8116613KAKA663-668.jpg, 8116613KAKA663-668.jpg, 8116613KASC668668.jpg, 8116613KASC668-661.jpg, 8116613KASC668-663.jpg, 8116613KASC668-663.jpg, 8116613KASC661-668.jpg,
8116613KNAC668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رضا داموغ
تاریخ تولد1683/4/8 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید بزرگهوار محمهد رضها دامهوغ  :شههید محمهد رضها دامهوغ فرزنهد کهرخم در چههارم آبهان مهاه  8336در شهرسهتان فسها در خهانواده ای مستضهع امها بها
اخمان به دنیا آمد  .از يمان اوان کودکی رعم فقر و سختی را چشهید  .پهدر

نابی ها بهود و بهه ع هوان خهادم مسهجد امهور خهود را مهی گبرانهد  .مهادر

زنهی رنجکشهیده

اما عفی و پاکدامن بود  .محمد رضا در دامان چ ین پهدر و مهادری بهزر شهد و بها دخهن اسهشم و قهرآن آشه ا شهد  .او بعهد از گبرانهدن دوران کهودکی وارد مدرسهه شهد
 .دوره ی ابتههداخی را بههه پاخههان رسههانید  .در ک ههار تحصههی کههار مههی کههرد تهها بتوانههد مخههار تحصههی خههود را تههامین ک ههد  .بعههد از اتمههام دوره ی ابتههداخی وارد دوره ی
راي ماخی شد  .شهید محمد رضا ت ها فرزند پسر خهانواده و بزرگتهرخن فرزنهد بهود وجهود
رسانیده بود که با توجه به آگايی و اخمانی که داشه بها تغییهر دادن تهارخ تولهد

بهرای پهدر و مهادر ايمیه زخهادی داشه  .او سها دوم راي مهاخی را بهه پاخهان

و اضهافه کهردن  1الهی  3سها بهه سه ش از رهر بسهیج رايهی ج ههه يهای ج ه

شد  .شهید محمد رضا برای آخرخن بار در خکهم خهرداد مهاه  8368از رهر بسهیج بهه ج ههه کوشه

رفه و بعهد از مهدتی کهه در آنجها خهدم نمهود در بیسه و سهوم

تیرمهاه  8368بهه عله اصهاب تهرکش بهه شهکم در م طقهه شهلمچه در عملیهات رمضهان بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر

رهی مراسهم بها

شکويی در قطعه شهدای شهرستان فسا به خا سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید محمهد رضها دامهوغ فهردی مهومن و بها اخمهان بهود بهه خوانهدن نمهاز
او وق و روزه ايمی می داد  .احترام زخادی به پدر و مادر و دخ ر افراد خانواده می گباش  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

گرامی  .ن

8116616MKAA668-668.jpg, 8116616MKAA668-661.jpg, 8116616MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد کاظم دشت پا
تاریخ تولد1683/1/6 :
تاریخ شهادت1633/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمد کاظم دش پها  :شههید محمهد کهاظم دشه پها فرزنهد ع هدالعلی در سهوم اردخ هشه مهاه  8336در روسهتای صهحرارود از توابه شهرسهتان فسها
به دنیا آمد و بزر شد  .تحصیشت خود را تا کش

سهوم دبیرسهتان در فسها ادامهه داد  .شههید محمهد کهاظم دشه پها جهوانی بها اخهش و مهؤمن بهود و در خهانواده ای

متعهد و مؤمن نیز بزر شد شهید بزرگوار با اخ که در زمهان انقهش و جرخانهات انقهش سهن کمهی داشه امها فعالیه يهای زخهادی داشه و تمهام گفتهار حضهرت امهام
خمی ی (ره) را دن ا می کهرد و در بح وحهه ج ه

در پاخ هاه بسهیج و مسهاجد فعالیه داشه و خهدماتی در روسهتای محه زادگهاه وشههر خهود بهرای رزم هدگان اسهشم

در ج هه يای ح علیه بار انجام می داد  .شهید محمهد کهاظم دشه پها بهر حسه وظیفهه شهرعی خهود از ررخه بسهیج بهه ج ههه يهای کفهر سهتیز اعهزام گردخهد و
شهید بزرگهوار در کهربشی  3و  1شهرک نمهود و خالصهانه ج یهد  .شههید محمهد کهاظم دشه پها سهرانجام در تهارخ  8366/81/13در م طقهه مرخهوان بهر اثهر اصهاب
ترکش به بدن و گردن به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8116111KAKA668-668.jpg, 8116111KAKA661-668.jpg, 8116111KAKA663-668.jpg, 8116111MAKA668-668.jpg, 8116111KAKA663668.jpg, 8116111KASA668-668.jpg, 8116111KASA668-661.jpg, 8116111KASA661-668.jpg, 8116111KASA663-668.jpg,
8116111KNAA668-668.jpg, 8116111KNAA668-

8116111MKAA668-668.jpg, 8116111MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عزیز اله دولتخواه
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
شهههیددولتخواه درسهها  8333درخ ه

خههانواده ای مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود و پ ه

ازدوران رفولی ه بههه تحصههی علههم پرداخ ه تههاکش

دوم نظههری ادامههه داد

امابرحس نیاز به خاری رزم دگان اسشم شتاف و سرانجام مورخ  1/1/66درم طقه عملیاتی بستان به شهادت رسید.
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسمه تعالی
پدر عزخزم ج ا آقای دولتخواه و مهادر عزخهزم خهانم عصهم .امیهدوارم کهه حالتهان خهو بهاد و يهی گونهه مشلهی ناشهته باشهید اگهر از حها فرزنهد خهود ؟؟؟ خواسهته
باشید به الحمدهلل خو اس و يی گونه مشلی نیس جز دوری از وجود شما که ان شاء اله به يمین زودی يا دخد
8368137KAKA668-668.JPG, 8368137MAKA668-668.jpg, 8368137MAKA661-668.jpg, 8368137KASC668-668.jpg, 8368137KASC661668.jpg, 8368137KASC663-668.jpg, 8368137KNAA668-668.jpg, 8368137KNAA668-661.jpg, 8368137MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عسکر دهقانی
تاریخ تولد1686/6/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شههید بزرگهوار عسهکر ديقهان  :شههید عسهکر ديقهان در تهارخ  8333/3/81در روسهتای سهعد آبهاد بهه دنیها آمهد  .شههید بزرگهوار در خهانواده ای متهدخن و
مههبي ی بههزر شههد و رايههی مدرسههه شههد  .شهههید بزرگههوار تهها کشسههی پ ه جم را در روسههتای صههحرار رود بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههاند و بقیههه را تهها دوم راي مههائی در
شهرستان فسا ادامه داد و سا

ب ا به عشقهه ی کهه بهه انقهش داشه در

را ريها کهرد و داورل انهه بهه ج ههه يهای ج ه

اعهزام شهد  .شههید حهاالت درونهی ا

را

يمیشه مخفی ن ه می داش  .نمونهه ی کامه خضهوع و خشهوع در نمهاز و ع هادت بهود در کاريهاخش نظهم و انضه ا را رعاخه مهی کهرد  .از رفهتن بهه امهاکن مهبي ی
لبت می برد  .آن چ ان با دوستان صمیمی بهود کهه يمیشهه در غهم و شهادی زنهدگی ا
داشت د برای آن يا انجهام مهی داد  .اخهش و رفتهار

زبهانزد خها

بها او شهرخ

بودنهد  .بهه خانهه يمهه اقهوام و آشه اخان مهی رفه و اگهر کهاری

و عهام بهود  .دلسهوز و فعها بهرای انقهش بهود  .بهاالخره در تهارخ  8368/1/86در م طقهه ی فکهه

بر اثر اصاب ترکش به سر و سوخت ی به شهادت رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8361736KASA668-668.jpg, 8361736KASA668-661.jpg, 8361736KASA668-663.jpg, 8361736KASA668-663.jpg, 8361736MKAA668668.jpg, 8361736MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حجت اله ذوالفقاری
تاریخ تولد1688/1/4 :
تاریخ شهادت1631/8/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیسص
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عر

سهشم و سهشمتی خهانوادة گهرامیم از درگهاه خداونهد خکتها و مهربهان مهی خهوايم و از د و جهان خوايهان اخهن يسهتم کهه يهی وقه شهما ناراحه ن اشهید و

گلهای خ دان برای شما به پژمردگی ناخ ن ردد پدر و مادر مهربانم اگر از حا من بخوايید يی ناراح
8386171KAKA661-668.jpg
8386171MSAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رضا رادمنش
تاریخ تولد1684/3/17 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید بزرگههوار محمدرضهها رادم ه ش  :شهههید محمههد رضهها رادم ه ش در تههارخ  8331/6/87در شهرسههتان فسهها بههه دنیهها آمههد  .شهههید در خههانواده ای متههدخن و
مبي ی در دامان مادری مهربان و دلسوز و پهدری زحمهتکش و فهداکار بهزر شهد و بهه مدرسهه رفه  .دوران ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بهه
دبیرستان رف که بعد از مدتی که به مدرسه رف خود را آمهاده کهرد کهه بهه ج ههه رفه چهون مهی دخهد کهه دوسهتانش بهه ج ههه رفتهه انهد  .شههید محمدرضها عاشه
شهادت بود  .شهید محمهد رضها از اخمهان بهاالخی برخهوردار بهود کهم حهر مهی زد  ،بیشهتر ي امیکهه صهح

مهی کهرد در فکهر عمه کهردن بهه آن بهود بها خهانواده

مهربان و رئو بود از شیفت ان ايه بیه خصوصهاً امهام حسهین علیهه السهشم بهود و بهه امهام رحمه اهلل علیهه عشقهه زخهادی داشه و سهرانجام در تهارخ 8367/3/13
در م طقهه شههلمچه بههر اثههر ته

دشههمن مفقههود الجسههد مهی شههود و پیکههر پههاکش په

شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

از چ ههد سهها دوری در تههارخ  8373/1/81مهورد تفحههص قههرار گیههرد و در گلههزار

گرامی .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8381311KAKA668-668.jpg, 8381311KAKA661-668.jpg, 8381311KAKA663-668.jpg, 8381311KAKA663-668.jpg, 8381311KAKA661668.jpg, 8381311KASA661-668.jpg, 8381311KASA661-663.jpg, 8381311KASA661-661.jpg, 8381311KASA668-668.jpg,
8381311KAKA666-668.jpg

8381311KASA661-663.jpg, 8381311KASA663-668.jpg, 8381311KASA663-661.jpg, 8381311KASA663-668.jpg, 8381311KASA663661.jpg, 8381311KASA661-668.jpg, 8381311KASA666-668.jpg, 8381311KASA666-661.jpg, 8381311KASA667-668.jpg,
8381311KASA667-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالرضا راهوار
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1633/1/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید ع دالرضا رايهوار ؛ شههید ع دالرضها رايهوار در تهارخ  8337/88/86در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .تحصهیشت خهود را در فسها تها دوم
دبیرستان خواند و بعد از مفقود شدن بهرادر

رو بهه ج ههه يهای ج ه

کهرد و حهدود  1سها مرت ها در دفعهات مکهرر بهه ج ههه رفه و زحمه فراوانهی کشهید  .شههید

بزرگوار در مسجد شی آباد  ،بی اهلل  ،صاح الزمان عج اهلل و شیرازی يهای فعالیه داشه بها وجهود اخ کهه سه ش کهم بهود امها تقهواخش بسهیار زخهاد بهود  .آری اگهر
شهادت و دالور مردی يای شهیدانی يمچون علیرضا ن هود امهروز چهه بهر سهر اخهن مملکه و نظهام مهی آمهد  ،آری شههدا بها ايهدا خهون خهود درخه اسهشم را تها ابهد
آبیاری کردند اخن شهید عزخز از جان خود گبش و اخهن از خودگبشهت ی چیهزی جهز بهرای حفهظ اسهشم عزخهز ن هود  .شههید بزرگهوار بها يمهه جهوانی عاشه صهاد بهود
.چون شقاخ بود بهه خهون تایهد و سه ک ار و آزادانهه بهه سهرزمین سه ز بقهاء و جهاودان ی پهر کشهیده و در تهارخ  8361/81/1در عملیهات کهربشی  3محه بانهه بهر اثهر
ترکش به سر و پش گو

به شهادت رسیدند  .روحش شاد و خاد

گرامی باد و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
نام و نام خانوادگی  :ع دالرضا ريوار

حضرت مهدی (عج) را زخاد خاد ک ید وبر فرجش دعا ک یهد  .فري ه

و تمهدن اسهشمی را دربهین خهود راخهج ک یهد .خهود را بها تمهام وجهود حاضهر و نهاظر بهه اعمها خهود

بدانید و در نهاخ وصی اص من عم به قرآن اس امید اس که در راه کما سال
***************

خوبی باشید- .

:خاررات
موجود نیس
.jpg, 8311113KAKA668-668.jpg, 8311113KASA668-668.jpg, 8311113KASA661-668.jpg, 8311113KASA663-668.jpg, ريوار ع دالرضا
8311113MKAA668-668.jpg, 8311113MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید اله قلی رجبی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسمه تعالی  -زندگی نامه مجايد شههید اهلل قلهی رج هی  :و مهن خقاته فهی سه ی اهلل فیقته او خقله فسهو نوتیهه الهی عظیمها  .و يهر کهه در راه خهدای ج ه
پ

ک هد

کشته خا فات گردد به زودی او را اجهری عظهیم عطها ک هیم سهشم و درود بهی پاخهان مها و يمهه مستضهعفین دنیها بهه روان پها شههدای راه حه و حقیقه آن يها

که رفت د با خون خود درخ اسشم و حرخ و آزادگی مسلمان در دفهاع از اسهشم و دخهن حه آبیهاری کردنهد سهشم بهر آن يها کهه بها خهون خهود بهه دنیها اث هات کردنهد
که اگر آن روز حسین را آن رور مظلومانهه در صهحرای کهربش شههید کردنهد امهروز در پاسه بهه نهدای خهاری و کمه

خواسهتن حسهین اخهن رهور مهرد و مردانهه بهه پها

خواسته و نه ت ها موج سعادت خود می شوند که آگاه می ک هد و خهود آگايانهه مهی رونهد و امها در اخهن اللهه زار شههدا اللهه سهرخی بهه چشهم مهی خهورد بلهه حقیقتهی
اس اخن الله تازه شکفته از خون اهلل قلی رج ی آبیهاری گشهته و مها از دشهم ان اسهشم و دخهن انتظهاری بیشهتر از اخهن نداشهتیم آن يها آن روز مغهز اخهن شههید جهوان را
يد گرفت د ولی خ ر نداشت د که حقانی اخن خهون يها ماخهه رسهواخی آن يها و کلیهه کفهر در جههان مهی شهود امهروز اخهن خهون يها ثابه کردنهد کهه م طه اسهشم از
م ط کفر و ظلم و سشح يهای آتشی شهان بهاالتر اسه امهروز نمونهه و يمان هديای اهلل قلهی رج یهها در برابهر تهوپ يها و تانه

يهای اخهن کفهار مقاومه مهی ک هد و

ندای خون حسین و ادامه راه او را می رسهان د  .و چهه خهو مقهاومتی و چهه خهو سهعادتی آن يها در عههد و پیمهان خهود بها خهدا ثابه ماندنهد و اخهن تعههد نامهه را بها
خونشان امضاء کردند اک ون ای ظهالمین اگهر اخهن خهون يها ماخهه آسهاخش و آرامشهتان اسه مها حاضهرخم و بهدان کهه مها لحظهه ای در ادامهه راه و خهون خهوايی آنهها
کوتايی نخوايیم کرد خا شما پیروز شوخد و از روی اجساد مها ع هور ک یهد خها مها سهر شهما را بهه سه

بکهوبیم و نابودتهان ک هیم بدانیهد کهه سهاز

در کهار نیسه خهون

شهدا اثر خود را گباش اخن خونها ما را آگاه کهرد و اخهن عزخهزان اگهر خهود رفت هد ولهی خهاد و اثهر خونشهان زنهدگی بخهش و نوخهد دي هده که محرومهان جههان اسه و
اما در مورد زندگی نامه اخن شههید اهلل قلهی رج هی در سها  8338در روسهتای دسهتجه در خه
آمد از کودکی مزه کهار و تهش
پرور

خهانواده روسهتائی و کشهاورزی و جهزء ر قهه بها درد و رنهج آشه ا بهه دنیها

و يهم چ هین زخهاد کهار کهردن و امها محهروم بهودن را چشهیده اخشهان در دامهن پهدر و مهادری رنهج کشهیده و بها زحمه آشه ا و متقهی

خاف و مع ی رنج و زحم را از يمان سهاعتی کهه پهدر

بها دسهتان پی هه بسهته ا

او را در بغه گرفه دانسه و يهم چ هین آثهار رنهج و زحمه را مهی تهوان

از سیمای مادر مهربانش درخاف از کودکی نور اخمان در چهره و سهیماخش پیهدا بهود و يهر گهاه کهه انسهان بهه چههره خ هدانش ن هاه مهی کهرد ان هار اخهن بهود کهه مهژده
ای به انسان می دي هد بعهد از رهی دوران کهودکی پها بهه دبسهتان نههاد و دوران تحصهیشت ابتهدائی را پشه سهر گباشه ناگفتهه نمانهد کهه اخهن شههید بزرگهوار دوران
کودکی در کار مزرعه و کشاورزی در اوقات فراغ و روزيای تعطی بهه خهانواده کمه

مهی کهرد و از يمهان اوان بها کهار و زحمه آشه ا شهد و بهه کهار و کمه

کهردن

به پدر در کار کشاورزی عشقه می ورزخد حتی موقعی که ظهر يها از مدرسهه تعطیه مهی شهد تها موقه بازگشه کهه حهدود  1سهاع رهو مهی کشهید بهه صهحرا مهی
رف و بی کار نمی ماند بیان اخهن نکتهه بهه اخهن خهارر اسه تها بدانیهد شههدای مها از کهدامین ر قهه و جهزء کهدامین گروي هد د سهوخت ان اخهن انقهش چهه افهرادی

يست د و م تخ ین خداوند برای شههادت چهه کسهانی يسهت د بعهد از رهی دوران ابتهدائی بهه مدرسهه راي مهائی شههید ع هدالعلی ياشهمی نسه پها فهرا گباشه و روز بهه
روز به آگايی و اخمان خود می افزود و در اخهن دوران کهار و فعالیه بهدنی وی زخهادتر شهد و در کهار خهانواده کمه

بیشهتری مهی نمهود و پهدر و مهادر اخشهان از داشهتن

چ ین فرزندی خیلی خوشحا بودند و ناگفتهه نمانهد کهه اخهن شههید از يمهان دوران کهودکی بهه خوانهدن نمهاز و گهرفتن روزه آشه ا بهود و بهه خهوبی در خوانهدن نمهاز بهه
موق کوشش می کرد و در میان اقوام و دوسهتان و يمسهاخ ان فهردی ؟؟؟دوسه داشهت ی و از يمهان کهودکی بهرای بزرگتريها احتهرام خاصهی قائه بهود و مهردم يهم او
را دوس داشهت د در عهین حها در اخهن دوران اخشهان در مراسهم مهبي ی و فعالیتههای غیهر درسهی نیهز مشهغو بودنهد در سها  8317اخشهان دوران راي مهائی تحصهیلی
را با موفقی پش سر گباشت د و بعد چون خ

فهرد عشقم هد بهه امهور کشهاورزی بودنهد و مهی خواسهت د کهه در آخ هده در يمهین زمی هه فهرد مثمهر بهه ثمهری باشه د بهه

تحصههی دوران دبیرسههتان در ي رسههتان روسههتائی فسهها مشههغو شههدند  .در يمههین دوران مواجههه بههود بهها اوائ ه انقههش اخشههان از يمههان روزيههای او انقههش چههه در
مدرسههه و چههه در ده فههردی بودنههد مخههال رژخههم شههاه و يههر ظلههم دخ ههری از يمههین رو بههه م ههارزه بیههانی و يههم چ ههین عملههی و شههرک در مراسههم رايایمههائی چههه در
روستای دسهتجه و چهه در شهرسهتان فسها پرداخه و کوشهش يهای زخهادی در بهه ثمهر رسهیدن انقهش اسهشمی نمودنهد بعهد از پیهروزی انقهش اخشهان دوبهاره دوران
مدرسه را شروع کرده و بعد از سه سا دخ ر وقتی کهه ج ه

شهروع شهد از يمهان اواخه ج ه

اخشهان مشهتا رفهتن بهه ج ههه و عمه نمهودن دخهن خهود بهه انقهش

بودند تها در اواسهط دوران سها چههارم ي رسهتان اخشهان کاسهه ص رشهان سهر آمهد و دخ هر نتوانسه آرام باشه د و در روزه  81اسهف د  8366بهه ج ههه اعهزام شهدند و از
يمان موق رفتن خود

می گف که دخ ر ما را حهش ک یهد و مها دخ هر بهر نخهوايیم گشه و ي هوز آن سهیمای نهورانیش در ي هام رفهتن و سهوار شهدن بهه اتوبهو

در اردوگاه بسیج فسا را به خهارر دارم و يهی گهاه فرامهو
رسیدند و در آنجا يم ری چ دخن نامهه و خه
خوبی احسا

نخهوايم کهرد گهوئی آخهرخن لحظهه يهای دخهدارمان بهود بلهه اخهن چ هین بهود تها اخهن کهه اخشهان بهه ايهواز

تلفهن مها را از حها خهود آگهاه کردنهد در اخهن نامهه يها و تلف شهان واقعهاٌ اخشهان دخ هر از دنیها برخهده بهود و مها اخهن را بهه

می کهردخم بلهی درسه بهود او عاشه حه او عاشه مع هود و خهدای الخهزا بهود و چ انچهه در وصهی نامهه اخشهان مهی خهوانیم اخشهان از خهدا آرزوی

شهادت کردند و به آن يم رسیدند و ما در رابطه با شهادت اخشهان مهی گهوئیم کهه آری تهو بهه ابهدخ و بهه نهاخه و بهه م هداء پیوسهتی بهه خهاران حسهین ( ع ) پیوسهتی
خادت از د ما فرامو

نمی شود و ادامه راي را از خاد نخوايیم برد و در اخن جها سهوگ د خهاد مهی ک هیم کهه ادامهه دي هده راحه باشهیم و پیهام تهو را بهه تمهام جهانیهان

خوايیم رسانید و بدان که اگر جسم در بهین مها نیسه روح بزرگه در میهان يمهه در خانهه در ده و در مدرسهه و در کهش

حاضهر اسه يمهه جها يسه  .پیهروز بهاد

انقش اسشمی اخران به ري ری امام ام خمی ی ک یر ( والسشم ) .

وصی نامه:
به نام خدا  :وصی نامه شههید اهلل قلهی رج هی  :بسهم اهلل الهرحمن الهرحیم  :الهبخن آم هوا و يهاجروا و جايهدوا فهی سه ی اهلل بهاموالهم و انفسههم اعظهم درجهه ع هداهلل و
اولو

يم الفائزون  .آنان کهه اخمهان آوردنهد و يجهرت کردنهد و کوشهیدند در راه خهدا بها مالهها و جانههای خهود بهزر تهر اسه پاخهه آنهان نهزد اهلل و آنان هد رسهت اران (

سوره توبه آخه  ) 81درود به ري ر عظیم الشنن انقش اسهشمی اخهران امهام خمی هی و سهشم بهر مله ؟؟؟و مسهلمان و غیهور اخهران و بهه خصهو
تقاضا دارم که در خط ري ر  -خط ري ر  -خط ري ر جلو برونهد و گهو

بهرادران غیهور دسهتجه

بهه فرمهان ري هر انقهش باشه د امهروز اخهن سهعادت را پیهدا کهردم کهه بهه ج ههه ج ه

بهروم و

می گوخم که من در اخن دنیا يی چیز مادی ندارم و فقط از خهدای بهزر دو چیهز مهی خهوايم خکهی پیهروزی مسهلمین در ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره کهه عهین
پیروزی اسشم در جهان اس دوم شهادت که بزرگتهرخن سهعادت بهرای مهن و افتخهار بهرای خهانواده ام مهی باشهد از بهرادران پاخ هاه مقاومه دسهتجه مهی خهوايم کهه از
اسشم ن ه انی ک ید حتی اگر به قیم جانتان تمام شهود پهدر اگهر مهن بهه اخهن افتخهار بهزر کهه يمانها شههادت اسه نائه گشهتم ناراحه ن اشهید و شهکر گهزار خهدا
باشید و اما مادر از تو تقاضا دارم که مرا حش ک ی و يم چ ین بهرادرم از تهو خهوايش مهی که م تها پهدرم زنهده اسه بهه او کمه

ک یهد و بهه حرفههای او گهو

بديیهد

 .والسشم  .اهلل قلی رج ی .

خاررات:
بیان خارره از زبان برادر شهید  :شهید موقه رفهتن بهه ج ههه بهر عکه

بعضهی از بچهه يها کهه بهدون خهداحافظی و بهدون ارهشع خهانواده بهه ج ههه مهی رونهد اخشهان

تنکید داشت د که حتماٌ باخد با رضاخ کام پدر و مادر به ج هه برود و می گف شاخد من يمین خ

بار رفتم و دخ ر برن شتم آن و

8387311KAKA668-668.jpg, 8387311KASA668-668.jpg, 8387311KASA668-661.jpg, 8387311KASA668-663.jpg, 8387311KASA668663.jpg, 8387311KASA661-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رحیم رحمدار
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید بزرگهوار رحهیم رحهم دار  :شههید رحهیم رحهم دار در تهارخ  8331/3/8در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .شههید بزرگهوار در دامهان مهادری
مهربان و پدری زحمتکش و فداکار بزر شد تا بهه سهن مدرسهه رسهید و دخهالم خهود را گرفه در رشهته رخاضهی فیزخه

 .اخشهان جهوانی مهومن و معتقهد بهود اخشهان در

مدرسهه بههه ع هوان عضههو فعها انجمههن اسهشمی دانههش آمهوزان در برگههزاری برنامههه يها و جلسههات نمهاز جماعه و کتابهداری و کتابخانههه مدرسهه يمکههاری چشههم یر و
دلسههوزانه ای داش ه  .اخشههان در مسههجد و دعهها يهها بههه شههدت خودسههازی کههرده بههود  .وی فههردی معتمههد و دوس ه داشههت ی در بههین آشه اخان و دوسههتان بههود اخههش و
رفتههار

زبههانزد عههام و خهها

بههود  .زمههان ج هه

 1بههار بههه ج هههه رفهه و سههرانجام در تههارخ  8361/86/3در عملیههات کههربشی چهههار مفقههود شههد و در تههارخ

 8371/88/81مورد تفحص قرار گرف و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید بازیار رحیم زادگان
تاریخ تولد1688/7/15 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسیجی شههید بازخهار رحهیم زادگهان فرزنهد سهرفراز در  8333/7/11در خهانواده ای مهومن و متهدخن در روسهتای دسهتجه در ديسهتان صهحرا رود از توابه شهرسهتان فسها
به دنیا آمد  .او در اواخ کودکی يمراه خهانواده بهه شهرسهتان فسها مههاجرت کهرد و تحصهیشت خهود را تها سها سهوم راي مهاخی در يمهان شهرسهتان گبرانهد امها عشه
به انقش و میهن او را از کش

در

بهه ج ههه يهای ج ه

کشهانید و بهرای اولهین بهار بهه يمهراه بهرادر

بهه ج ههه رفه امها بهرادر

شهادت رسید و او نیز مجروح شد و ان ش شس خهود را از دسه داد و از ج ههه بهه خانهه بازگشه امها او عشقهه و عشهقی نسه

در م طقهه عهین خهو

بهه

بهه ج ههه داشه کهه باعهث شهد او

را دوباره رايی ج هه ک د  .مدتی در م طقه ج هو خهدم نمهود امها در  8361/86/36در عملیهات کهربشی  1بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه ناحیهه بهازو بهه شهدت مجهروح
شد و به آرزوی دخرخ ه ا

که يمان شهادت بود نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر شههید در گلهزار شههدای شهرسهتان فسها بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی:

بازخار از يمان دوران کودکی با نماز و دعا و مسائ اسهشمی آشه اخی پیهدا کهرد  .فهردی بها اخمهان و مهومن و معتقهد بهود و تمهام مسهائ اسهشمی را رعاخه مهی نمهود او
نس

به خانواده خود احترام خاصی می گباش  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" ان اهلل اشتری من الموم ین انفسهم و امهوالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون وعهدا علیهه حقها التهورات و االنجیه و القهرآن و فهی بعههده مهن اهلل
فاست شرو بیعلم البی خا بعهم به ذل

و يو الفوز العظهیم ".خداونهد جهان و مها ايه امیهان را بهه بههای بهشه خرخهداری کهرد و آنهها در راه خهدا جههاد مهی ک هد کهه

دشم ان دخن را به قت برسان د و خا خود کشته شوند  .اخن وعهده قطعهی اسه بهر خهدا عهدخسه کهه در تهورات و انجیه خهاد فرمهوده  .ای ايه اخمهان شهما بهه خهود در
اخن معامله بشارت ديید که اخن معايده بها خهدا در حقیقه سهعادت و پیهروزی بزرگهی اسه  .يمانها جههاد دری از دريهای بهشه اسه کهه خداونهد اخهن در را بهر روی
اولیاء و ب دگان شاخسته خوخش گشوده و پاگان از ب دگان خود را بهه اخهن در ري مهود سهاخته و آنهها يسهت د کهه لطه و رحمه خهدا نصی شهان گشهته و بهه اخهن راه قهدم

برداشته اند و خود را برای جهاد و فداکاری در راه خدا آمهاده سهاخته و جههاد دری نیسه کهه يهر که
بدان د که يیچک

لیاقه و شاخسهت ی رفهتن بهه سهوخش داشهته بها شهد و اخهن يهم

يمیشه زنده نیس و چه بهتهر اسه کهه قهدر خهود را بهدانیم تها زنهده يسهتیم فکهر آخهرت باشهیم و از گ هاه و معصهیتها دوری ک هیم و بتهوانیم بهرای

آخرت خود توشه ای داشته باشیم .خداخا چ ونه ب وخم بها اخهن يمهه گ هاه و بها اخهن يمهه گ هاه و بها اخهن يمهه معصهی کهه در اخهن دنیها کهرده ام رله مغفهرت که م .
خداخا شرم ده ام  ،خجال می کشم که با اخن سه ی کهه رسهیده ام نتوانسهتم قهدمی در راه رضهای تهو بهردارم و باريها توبهه کهردم و توبهه مهرا پهبخرفتی و بهه عمهد عمه
نکردم و ير کاری که انجام دادم چه به جای آمدنم و خها چهه در دعايها شهرک کهردنم ظهايری بهوده و حهاال بها چهه روخهی از تهو رله آمهرز
بزرگواری و بخش دگی خودت مرا خکی از سربازان خهودت قهرار دادی و بهه شههادت رسهیدم اخهن جهانم را بهه بههای بهشه نهه بهرای آمهرز

که م  .خداونهدا اگهر بهه
گ ايهانم اسه بلکهه در راه

و برای رضای تهو دادم  .ای خهدای بهزر و آفرخهدگار جهانیهان چیهزی بهتهر از اخهن نداشهتم کهه در رايه يدخهه که م و اخهن يدخهه را از اخهن ب هده حقهی ق هو کهن .
پیامی دارم به خانواده يای معظم شههدا و امها مهن کهوچکتر از آنهم کهه بخهوايم پیهامی بهديم چهون الحمهدهلل آنهها خهو مهی دان هد کهه چهه افتخهاری نصی شهان شهده
اس و پیام من به خانواده يای معظم شهدا اخن اس که بردبهار و صه ور باشه د و ذره ای غهم و انهدوه بهه خهود راه نديیهد چهرا کهه شههادت افتخهاری اسه کهه خداونهد
نصی ير ک

نخوايد کرد و می دانم که تحم از دس دادن عزخهزان و ج هر گوشهه ياتهان کهاری اسه کهه مشهک ولهی چهون بهه امهر خهدا جههاد کهرد و بهه فهیض

شهادت رسیدند و خدای ناکرده در راه فساد از بهین نرفتهه انهد و خقهین داشهته باشهید کهه ضهرری نکهرده اخهد  .ان شهاء اهلل وصهیتی دارم بها پهدر و مهادر عزخهزم و مهربهانم
خدا ک د که حالتان خو باشد و يیچ ونه نهاراحتی نداشهته باشهید و يمیشهه در فکهر خهدا باشهید  .بهاری امیهدوارم کهه بها شه یدن خ هر شههادت فرزنهد حقیرتهان ناراحه
نشوخد و من می دانم که اگر اخن لیاق نصی م شد  ،دومهین شههیدی يسهتم کهه از دامهان شهما يسهتم و مهی دانهم کهه داغ چقهدر مشهک اسه ولهی شهما باخهد افتخهار
ک ید که توانستید امانتی که خدا به دس شما داده بود به خوبی تربیه کهرده و بهاز بهه صهاح اصهلی په

دادخهد و باخهد يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و شهکر ک یهد و بها

اخن ص ر و استقامتی که نشان خوايدی داد و ای پدر بزرگهوارم امیهدوارم کهه مهرا ب خشهی چهون زحمهات زخهادی بهرای مهن کشهیدی ولهی مهن شهرم ده ام کهه نتوانسهتم
اخن يمه حقی که برگردنم داری و ذره ای از آن را ج ران که م و از تهو مهی خهوايم کهه از تهه د مهرا حهش ک هی و بهراخم رله آمهرز

ک هی  .و تهو ای مهادر عزخهزم

که چقدر رنج و سختی يا بهراخم کشهیدی کهه توانهاخی گفهتن آن را نهدارم  ،تها مهرا بهه اخ جها رسهاندی و مهن يهم بهرای شهما چ هان فرزنهد خهوبی ن هودم و مهی دانهم در
زندگی شما را ناراح می کردم ولهی از تهو مهی خهوايم کهه زحمهاتی کهه بهراخم کشهیدی و شهیرت را کهه بهه مهن دادی حهش ک هی کهه خیلهی حه بهر گهردنم داری .
وقتی که به فکر من افتادی برای من گرخه مکن و يمیشهه بهه خهاد ختیمهان امهام حسهین علیهه السهشم بها
حضرت زخ

کهه چقهدر سهختی يها کشهیدند و ان شهاء اهلل کهه در برابهر

سشم اهلل علیها رو سفید يستی و شما ای برادران مهربانم چقهدر شهما بهرای مهن بهرادر خهوبی بودخهد ولهی چهه حیه کهه قهدر شهما را ندانسهتم و مهن مهی

دانم که برای شما برادر خوبی ن ودم ولی از شما مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد و بهرای مهن رله آمهرز

ک یهد و شهما ای خهوايران عزخهز و مهربهانم مهرا ب خشهید

شاخد من به شما بدی کردم و از من ناراح شدخد و قدر شهما را ندانسهتم ولهی از شهما مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد  .و آخهرخن وصهیتم بهه مهردم شههید
پرور اخن اسه کهه قهدر اخهن پیرجمهاران امهام بزرگهوار و عزخزمهان را بدانیهد و از خداونهد بخوايیهد کهه تها ظههور بقیهه االعظهم امهام مههدی عجه اهلل و حتهی ک هار آن
بزرگوار برای اخن ام جهان  ،محفوظ ن اه دارد ان شاء اهلل  .و وصهی دخ هر مهن اخهن اسه کهه بهه پهدر و مهادران کهه از رفهتن فرزندانشهان بهه ج ههه خهودداری نک هد
که در قیام يم باخد جواب وی خودتهان باشهید و يهم فرزنهدانتان کهه از شهما شهکاخ دارنهد و از تمهام دوسهتان و آشه اخاخی کهه مهرا مهی ش اسه د مهی خهوايم کهه مهرا
حههش ک ههد و از خداونههد رله آمههرز

ک ههد  .ان شههاء اهلل و در آخههر نمازياختههان دعهها بههه جههان امههام و رزم ههدگان اسههشم و شههفای معلههولین و مجههروحین را از خداونههد

بزر می خوايم که خداوند اخن دعايا را مسهتجا مهی ک هد  .ان شهاء اهلل خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی  ،خمی هی را ن ههدار  .رزم هدگان اسهشم نصهرت عطها بفرمها ،
معلولین و مجروحین شفا ع اخ بفرما  ،زخارت کربش نصی ما ب ردان .ب ده حقیر بازبار رحیم زادگان در مورخه . 8361/8/11والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ابراهیم رحیم نژاد
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1637/5/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زنهدگی نامهه شهههید ابهرايیم رحههیم نهژاد  ،شهههید ابهرايیم رحههیم نهژاد در خههانواده ای از خهانواده يههای مهبي ی و خههون رم چشهم بههه جههان گشههود در دامهان خههانواده ای
متدخن پرور
سرشار

س

خاف  .و بهه سهن تکلیه کهه رسهید فطهرت در جشهمه ی نمهاز تهن شسه
شد دوران تحصیشت را با موفقی يهر چهه تمهامتر سهاری نماخهد يمهین يهو

و وجهود خهوخش را بهه راه انجهام واج هات دخ هی آمهاده کهرد اسهتعداد يهو
و اسهتعداد عهاملی بهود تها شههید را نسه

بهه اصهو اعتقهدی بهه وخهژه

خداش اسی عشقم د سازد گ ت سم و خ ده يمیشه بهر له او شهکوفا بهود و سههم کوچکتريها از مهربهانی و عطوفه او عهشوه بهر ل خ هد و ت سهم نقه و ن هاتی بهود کهه
او يمیشه با خود داش عش به ايه بیه علیهه السهشم و حضهرت سیدالشههداء علیهه السهشم در ذات و خهون او بهود تواضه و فروت هی و متهانتش باعهث شهده بهود تها
دوستان و خوخشان را شیفته خود سازد او کهه نسه
ا

به امام حسین علیه السشم وادار

باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

بهه ثهروت دنیها عشقهه و دل سهت ی نداشه سهعی مهی کهرد مهردم را در مشهکشت مهددکار باشهد عشه و دلهدادگی

می ساخ تها در اخهام عهزای حسهین ل ها

سهیاه باوشهد و سهرانجام بهه دخهدار مع هود

شهتاف  .روحهش شهاد و خهاد

گرامهی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رسول رشیدی
تاریخ تولد1688/8/17 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8336163KAKA668-668.jpg, 8336163KAKA661-668.jpg, 8336163KASA668-668.jpg, 8336163KASA668-661.jpg, 8336163KYAA668668.jpg, 8336163KYAA661-668.jpg, 8336163KYAA663-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی رضاییان
تاریخ تولد1651/6/1 :
تاریخ شهادت1637/1/15 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شههید محمهد علهی رضهائیان ؛ بسهیجی شههید محمهد علهی رضهائیان در سها  8311در روسهتای کفهدي
جهان گشود و در سن  1سال ی در مدار
می گرف  .به روری که کش

عشهاخری فسها ث ه نهام نمهود .اخشهان از يهو

از توابه خرامهه در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه

سرشهاری برخهوردار بودنهد کهه يمیشهه مهورد تمجیهد و تشهوخ مربیهان قهرار

يای او و دوم ابتداخی در سهن شهش سهال ی از جهه تحصهیلی اسهت اد مهی ک هد و موفه بهه اخهب مهدر دو پاخهه تحصهیلی در خه

سا می شود در سن نه سال ی اولهین مرحلهه تحصهیلی خهود ابتهدای را بهه اتمهام مهی رسهاند و په

از گبرانهدن مراحه ابتهداخی تحصهی خهود را در مدرسهه راي مهاخی

سلمان شروع کرد و عشوه بر حفظ س ر علم و اد س ر پاخ اه يهای مقاومه کهه در وجهود خهود نمهی دخهد کهه خهالی ب هبارد تها اخ کهه اقهدام بهه ث ه نهام در پاخ هاه
مقاوم مهدخه نمود و چون سن کمهی داشه مسهوولین پاخ هاه بها ث ه نهام اخشهان موافقه نمهی کردنهد و از زبهان مسهوولین پاخ هاه چ هین گفتهه شهده کهه مها اخشهان
متبکر شدخم چون از نظر جسمانی و س ی تواناخی حم اسلحه ندارخد به شما اسهلحه نمهی ديهیم ولهی در جهوا بل هد مهی شهود و چ هین اظههار مهی نماخهد کهه اگهر نمهی
گبارخد که اسلحه به سدت ب یرخم پ

ير شه بهدون اسهلحه در پاسه اه ن ه هانی مهی ديهم  .بهاالخره در سها  8363مراحه راي مهاخی را در پشه سهر مهی گهبارد

و رايی دبیرستان می شود و در رشته انسانی دبیرستان امام خمی هی ره ث ه نهام مهی ک هد و سها او دبیرسهتانرا بها موفقیه پشه سهر مهی گهبارد و بهاالخره در سها
 8366برای اولین بار اقدام به ل ی

گفتن ندای ي مهن ناصهر خ صهرنی امهام مهی نماخهد و در مامورخه خهود را در گهردان سهلمان لشهکر المههدی شهروع مهی ک هد په

از اتمام مامورخ سه مايه به نزد خانواده خود باز مهی گهردد آنقهدر عشه بهه لقهاء اهلل در وجهود

رخشهه دوانهده کهه په

از گبشه خه

مهاه از مامورخه خهود مجهددا

روانه ی دانش اه پیکار با کفار بعثی گردخد  .باز يم برای بار دوم در يمهان گهردان سهلمان شهروع بهه خهدم نمهود تها اخ کهه مامورخه سهه مهاه بهه اتمهام رسهید عملیهات
والفجر  86شروع شد تسوخه حسا ن مود تا اخ که رايی عملیهات والفجهر  86شهد و در مصها بها کفهار بعثهی يمهراه بها دخ هر يمرزمهانش تها آخهرخن قطهره خهون ج یهد
و در تارخ  8367/8/81در خط خرامان بهه درجهه شههادت کهه آرزوی دخرخ هه ا
اخشهان يمهان به

بهود و باريها در خلهوتش اخهن را کهه احسها

کهه ت سهم يیچ هاه از ل هانش دور نمههی شهد و اخله مهربهان و خسهته اخشهان زبهانزد خهها

شهههادتش تمههام يمسههاخ ان در غههم ن ههودنش و وجههود مههابکر

کهرده بهود رسهید و خصوصهیات اخشقهی

و عهام بهود  .نزدخکهان و دوسهتان بهود  .چ انکهه بعههد از

او را سههتاره ی بههی يمتههای دانسههت د کههه روزی در ع فههوان جههوانی غههرو کههرد و اخههن سههتاره ی زخ هها و

درخشان شايد عزاداری بی مث و مان دی بود که يم پا بري هه و سراسهیمه بهه سهر و سهی ه ی خهود مهی دزنهد و شههادتش را ت رخه

گفت هد و نهداخش اخهن بهود کهه اگهر

س ین کم ؟؟؟ مش قرار می ديیهد په
شاد

چهرا علهی اصهغر و علهی اک ريها در میهدان ن هرد بها خزخهد و خزخهدان بهه ن هرد پرداخت هد و بهه شههادت رسهیدند  .روحهش شهاد و

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه شهید محمد علی رضائیان ؛ در وصی نامه ا

نیز از مادر و پدر

تم ها نمهود ه بهود کهه اگهر مهی خوايیهد ن هران باشهید بیهاد علهی اصهغر و علهی اک هر باشهید

که راه من راه آنهاس ن ايی کوتاه بر وصی نامه شهید می اندازخم کهه چ هین مهی گوخهد .سهالها بهود کهه در خهود نیهازی مهی دخهدم گهاه از خهود بخیهود مهی شهدم کهه
خداخا آن چیس که اخن يمه من شیفته آنم می خهوايم بهه او برسهم  ،گهايی بها خهود مهی گفهتم شهاخد شههادت  ،شههادت ولهی مهن ب هده ی نهاچیر آخها لیاقه آنهرا دارم
خداخا تو گه خالقی و بی نیاز  ،نیازم دان را بی نیاز مکهن  .مهادرم  ،خهوايرم  ،اگهر شههید شهدم گرخهه نک یهد  .اگهر يهم مهی خوايیهد گرخهه ک یهد بیهاد آن مهادر مفقهوداالثر
يا باشید که يی اثری از فرزند خوخش ندارند  .پدرم می دانم کهه براخه گهران تمهام مهی شهود ولهی مهن رايهی رفهتم کهه علهی اک ريها و علهی اصهغريا رفت هد و در آخهر
وصی نامه اخن شعر را می خوانیم  :ب ازم دست ای مادر که پوردی مهرا آزاد  ،بیها بابها تماشها کهن کهه فرزنهدت شهده دامهاد  ،بهه حجلهه مهی روم شهادان ولهی زخمهی بهه
تن دارم  ،به جهای رخه دامهادی ل ها

خهون بهه تهن دارم  .آری او ن ههدار عصهمتهای راسهتین  ،پاسه ان عهزت و نهامو

اس که ير زبانان صداق و راستی در آن سوی مرزيا آزادی ا

را ل ی

و پرچمهدار شهر

غیهرت و سهعادت او اخهن

گفته اند و رايش را تا آخرخن قطره ی خون ادامه خواي د داد  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید مسعود رضوی
تاریخ تولد1687/1/7 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سید مسعود رضوی  :شههید سهید مسهعود رضهوی فرزنهد حسهین در يفهتم فهروردخن مهاه  8337در روسهتای قاسهم آبهاد در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه
جهههان گشههود و از  6سههال ی شههروع بههه تحصههی کههرد  .او دور? ابتههداخی را در دبسههتان سههردار ج ه قاسههم آبههاد علیهها بههه اتمههام رسههاند و بههرای گبرانههدن تحصههیشت
راي ماخی به روستای يهم جهوار زادگهايش قاسهم آبهاد سهفلی شهروع بهه تحصهی کهرد  .زنهدگی او خشصهه مهی شهد در کهار و تهش
کارکردن داش و اکثر اوقات در ک ار پهدر

و تحصهی او عشقهه بیشهتری بهه

کهار مهی کهرد و او را در امهر تهنمین مخهار خهانواده خهاری مهی نمهود  .در زمهان او گیهری انقهش اسهشمی جهزء افهرادی

بود که در تظايرات شرک مهی نمهود و بیشهتر اوقهات خهود را صهر برنامهه يهای مهبي ی از ق یه شهرک در مراسهمات مهبي ی و برگهزاری دعهای کمیه مهی کهرد .
شهید سید مسعود تا کش

او راي مهاخی در

خوانهد  .بها شهروع ج ه

تحمیلهی مدرسهه را ريها کهرد و بهه ع هوان بسهیجی فهداکار و شهجاع رايهی ج ههه يهای حه

علیه بار شد  .او در بیس و چههارم آبهان مهاه  8368بهه م طقهه ج هو اعهزام گردخهد  .چ هد مهايی در آنجها خهدم نمهود تها اخ کهه در نههم دی مهاه  8368در م طقهه
زخ دات عرا بر اثر اصاب ترکش به پای راس و ک پهای چه بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر
روستای امیرحاجلو به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر و مادر بزرگوارم او سشم پ

از تقهدخم عهر

سهشم و سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد خواسهدارم و خوايهانم اگهر از حها اخهن جانه مسهعود را خواسهته

باشید به احمداهلل خو اس پدر جان ما اآلن کهه نهام ( نامهه ) مهی نوخسهیم در حهدود  866کیلهومتری کهربش يسهتیم خع هی عهین خهو

 .پهدر جهان مهن حهالم خهو

اس و يی ناراحتی ندارم جز دوری شهما امیهدوارم کهه حالتهان خهو باشهد  .اخهن نهام? کهه مهی نوخسهم اآلن سهاع  86صه اسه و مها در خهط او ج ههه يسهتیم
حسین و من ير دو در خ

س ر يستیم ما در اخن جا يهی کهاری نهدارخم بهه جهز يهر  13سهاع ؟؟؟ در اخهن ج ههه خیلهی بهی صهدا اسه مها در ؟؟؟ اسه کهه آمهدخم

در اخن ج هه و از يمان موق تا حاال ؟؟؟ امهام سهجاد بهودی دخ هر حرفهی ابهرايیم خیلهی سهشم مهی رسهانم _(قسهمتی از مهتن موجهود نیسه ) . 8368/86/1والسهشم
.

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالرضا رمضانی
تاریخ تولد1686/3/15 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید بزرگههوار ع دالرضهها رمضههانی  :شهههید ع دالرضهها رمضههانی در پههانزديم شهههرخور مههاه  8333در شهرسههتان فسهها در خههانواده ای مههبي ی متولههد گردخههد و در
دامههان پههدری متههدخن و مههادری عفی ه و پاکههدامن پههرور
دبیرستان شد  .بها شهروع ج ه
خکسا از شروع ج

خاف ه  .او تحصههیشت خههود را در دوره ی ابتههداخی و راي مههاخی بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههانید و وارد دوره ی

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران او يهم مثه اکثهر جوانهان کهه مشهتا رفهتن بهه ج ه

تحمیلی می گبش با نام نوخسی در بسهیج بهه يمهراه دوسهتان يمکشسهی ا

علیهه غاصه ان بودنهد در سها  8366کهه کمتهر از

بهه ج ههه يهای ج ه

اعهزام شهد .شههید ع هد الرضها حهدود  3بهار

به ج هه اعزام شد  .او بها عشقهه زخهاد و بها جهوانمردی در ج ههه حضهور پیهدا مهی کهرد  .او بهرای آخهرخن بهار در چههارديم بهمهن مهاه  8366از رهر بسهیج بهه ج ههه
شو

اعزام و در يفتم فروردخن ماه  8368بر اثهر اصهاب تهرکش بهه بهدنش بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  ( .در عملیهات پیروزم دانهه فهت الم هین ) پیکهر پها و

مطهههر

در قطعههه شهههدای امههامزاده حسههن علیههه السههشم در ک ههار دخ ههر يمرزمههان شهههید

رمضانی فردی خو

بههه خهها سههارده شههد  .خصوصههیات اخشقههی شهههید  :شهههید ع دالرضهها

اخش مومن و دلسهوز بهود يمیشهه خ هده رو و مت سهم بهود بهه خهارر اخمهان و اعتقهادی کهه بهه انقهش اسهشمی داشه رايهی ج ههه يهای حه

علیه بار شد  .يدفش دفهاع از مهیهن و انقهش و پیهروی از فرمهان امهام بهود و بهرای يهدفش از جهان خهود گبشه و بهه آرزوی دخرخ هه ا
رسید  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

گرامی .

کهه يمهان شههادت بهود
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالکریم رنجبری
تاریخ تولد1688/1/15 :
تاریخ شهادت1631/4/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید ع دالکرخم رنج ر  :شههید ع هدالکرخم رنج هر در سها

8333در روسهتای میانهده چشهم بهه جههان گشهود .دوران ابتهدائی را در يمهان روسهتا بهه پاخهان

رساند  .در سن نوجوانی بود که پاخ اه مقاوم بسهیج تشهکی شهد او نیهز بها احسها

تکلیه در پاخ هاه محه شهرک مهی کهرد و بها کمه

دخ هر دوسهتان بهه فعالیه

ياخی از ق ی آذوقته رساندن به فقرا و نیازم دان  ،ن ه انی در شه برقهراری ام یه روسهتا و ....مهی پرداخه .او فهردی بهود کهه يهی گهاه احسها

پهوچی نمهی کهرد و

می گف اگر انسان با يد زندگی ک د يمهه مشهکشت شهیرخن و قابه تحمه مهی شهود و انسهان را بهه آخ هده روشهن امیهدوار مهی سهاخ .بیه ش صهحی نسه

بهه

دخن داش .يمیشه سعی مهی کهرد از دخهن و احساسهات دخ هی در جهه تهامین م هاف و مقاصهد خهوخش اسهتفاده ک هد بها اخ کهه سه ش آن چ هان زخهاد ن هود امها فکهر و
اندخشه ا

بزر بود  .سعی می کرد شهادی يها را جمه  ،کی هه يها را تفرخه و مح تهها را ضهر و مهربهانی يها را تقسهیم ک هد .شههید ع هدالکرخم در ي هامی کهه بهه

تحصی مشغو بود به کم

پدر بر سر کوره يای آجرپهزی کهار مهی کهرد او يمیشهه بهه پهدر و مهادر کمه

مهی کهرد .روزيهای نوجهوانی را در آن شهراخط نام اسه بهه

تههدرخج پشه سههر مههی گباشه .در حههالی کههه در در

يهها و امتحانههات موفه بههود و در کاريههای خانههه و حرکه چههرخ زنههدگی سهههمی چشههم یر داشه و بههه باغچههه

م ز رراوت خاصی می داد .تعص خاصی نس

بهه خهانواده و خوخشهان داشه .اگهر جهاخی بهه کسهی سهتم و ظلمهی مهی شهر مقابه آن م هارزه مهی کهرد اگهر

کوچ

حتی به ضرر

تمام مهی شهد بهه اخهن آخهه شهرخ " تعاونها علهی ال هر و التقهوی" بسهیار ايمیه مهی داد مهادر بزرگشهان را بسهیار دوسه مهی داشه ي هامی کهه از

مدرسه باز می گش برای علوفه دادن به گوسف دان بهه خهاری او مهی شهتاف .او بسهیار مسهوولی پهبخر و قهار بهود  .بهه سهاده زخسهتن ايمیه مهی داد و روحیهه سهاده
زخستن را در اعضای خانواده تقوخ می کهرد .نشها و شهادابی خاصهی داشه .يرگهز بهی تفهاوت از ک هار مسهائ نمهی گبشه .عواره و احسها

پها و صهادقانه ای

داش .شانزده ساله بود اما دوس داش يمه تهوانش را در راه خهدم بهه مله بهه کهاربرد از چشهم و يهم چشهمی بهر حهبر بهود امها از رقابه يهای سهالم بها دوسهتان
پريیز نمی نمود .آغاز ج

تحمیلی بود که از دوستانش سه ق گرفه و خهود را بهرای رفهتن بهه ج ههه آمهاده کهرده بها ترف هديای گونهاگون رضهاخ خاضهر پهدر و مهادر

را جل کهرد و سهرانجام در سها  8366در شکسه حصهر آبهادان شهرک نمهود و معاملهه بها خهدای خهوخش را آغهاز نمهود .او از يمهان اواخه نوجهوانی روحیهه شههادت
رل ی و شجاع در وجود

نهادخ هه شهده بهود اولهین شههید دانهش آمهوز مدرسهه راي مهائی اخهن روسهتا بهود کهه مهدا افتخهارآمیز شههادت را بهه خهود اختصها

نیمک خالی مدرسه بر جای خهود دسهته گلهی از گلههی خها

داد و

و مهرخم قهرار داد و تامهدت زخهادی در صه صه ح ايی مدرسهه يهر دانهش آمهوزی اخهن شهعار را مهی داد.

ع ههدالکرخم رنج ههری ای يمکشسههی  ،شهههید راه ح ه شههدی  ،ال ههوی مههاخی  .پ ه

از شهههادت او دخ ههر يمکشسههی يههاخش آرام و قههرار نداشههت د و جههای خههالی او را در

س ر ج هه پر کردنهد و صهمیمی تهرخن دوسهتانش نیهز خکهی په

از دخ هری راه او را ادامهه دادنهد و بهه فهیض شههادت رسهیدند و بهه او پیوسهت د .شههید عزخهز ان قهدر

متین و خاض بود که بای دبیرانش احترام خاصی قائ مهی شهد آن چ هان کهه په

از يشهادتش يمهه را تحه تهاثیر قهرار داده بهود و نهام پهر افتخهار

خادگاری بر سر در مدرسه قرار دادند و نام مدرسه را مدرسه شهید ع دالکرخم رنج ر نامیدند .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8313681KAKA668-668.jpg, 8313681KASA668-668.jpg
8313681MKAA668-668.jpg, 8313681MKAA668-661.jpg, 8313681MKAA668-663.jpg, 8313681MKAA668-663.jpg
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بهه ع هوان لهوح

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سعید رهنورد
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سعید ري ورد  .زندگی امهه شههید سهعید ري هورد در سها  8331در روسهتای دسهتجه بهه دنیها آمهد  .شههید سهعید در خهانواده ای مهبي ی و دوسهتدار ائمهه
ارهار بزر شهد  .دوران پهر نشها کهودکی را در ک هار پهدر و مهادری مهربهان و زحمهتکش بهه سهر بهرد و در سهن  7سهال ی رايهی محهیط مدرسهه شهد و تحصهیشت
خهود را در يمهان ابتهداخی بها موفقیه بهه پاخههان رسهانید و دوران راي مهاخی نیهز بهه اتمهام رسهاند  .و در دوران دبیرسههتان عهازم ج ههه شهد شههید سهعید ري هورد بسههیار
خو

رو و اخشقی بسیار پس دخده داشه و يمهه افهراد شهیفته رفتهار او بودنهد در امهر نمهاز و روزه و دخ هر فهرائض دخ هی بسهیار مقیهد بهود و يمیشهه دوسهتانش را بهه

خواندن نماز سر وق دعوت می نمود  .در کاريهای خیهر بهه دخ هران کمه

مهی کهرد و در خهاری رسهاندن بهه دخ هران يهی گهاه درخهغ نمهی کهرد  .عشقهه زخهادی بهه

صله رحم داش  .يمیشه نماز سعی می کرد به مسهجد بهرود و نمهاز را بها جماعه بخوانهد  .مسهوولی پهبخری داشه و يمیشهه در کاريها بها بزرگتهر يها مشهورت مهی
کرد و سرانجام در تارخ  8363/88/11در بصره به شهادت رسید و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

پر ريرو باد  .والسشم
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ابراهیم زارعی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بلی ابرايیم در خ

خانواده کشاورز روسهتاخی در سها 8336در صهحرا رود متولهد شهد .و در دامهان پهدر و مهادری مهومن و بها تقهوی پهرور

و زحم زندگی را از دس يای پی ه بسته پدر و در قیافهه رنجهور و زحمه کشهیده مهادر
چهريا

ن اه می کردی مان د اخن بود که مژده ای به انسان می ديد .يهو

با نمر يای شاخان توجهی به کش
راي ماخی شد در آن جا از مح

مهی تهوان دخهد .از کهودکی نهور اخمهان در چههره پهاکش پیهدا بهود يهر وقه

سرشهار برخهوردار بهود تها اخهن کهه دوران دبسهتان فهرا رسهید رايهی دبسهتان شهد يهر سها

باالتر می رف .شاگرد ممتهازی بهود بهه معلهم پهدر و مهادر

نماز خواند و خاد گرفتن قرآن داش بهه رهوری کهه سهوره يهای کوچه

خافه خهانواده ای کهه رنهج

عشقهه و عشه مهی ورزخهد از يمهان دوره دبسهتان عشقهه عجی هی بهه

قهرآن را از حفهظ مهی خوانهد .بها موفقیه چشهم گیهری دوره دبسهتان را بهه پاخهان رسهاند و وارد

خاصی در بین بچه يا برخوردار بود بهه کتها يهای غیهر درسهی عشقهه زخهادی داشه و زخهاد مطالعهه مهی کهرد .يمیشهه حهالتی خ هدان

و روحیه ای شاد داش و يمه او را دوس می داشهت د ضهمن در

خوانهدن بهه صهحرا مهی رفه و بهرای پهدر کشهاورز

يمکهار بسهیار خهوبی بهود .او در بهین اقهوام و

فامی خود بسیار دوس داشت ی بهود و او يهم عشقهه عجی هی بهه آن يها داشه يمیشهه بها بزرگتريها احتهرام مهی گباشه و مهردم او را دوسه مهی داشهت د .و در عهین
فعا و در

خوان و پر کار کار بودن به فعالی يهای غیهر درسهی و مهبي ی مهی پرداخه  .و ي هام برنامهه يهای مهبي ی بهه م اسه

يهای مختله ؟؟؟دخ هر را خهادی

می داد او يمیشه با افراد چمها بهه دسه شهاه دوسه م احثهه و آن يها را محکهوم مهی کهرد .او بها يمهه فعالیه يها و برنامهه يهاخش دوره راي مهاخی را در آخهر سها
تحصیلی 66به پاخان رسانید عشقه عجی ی به بهرادران سهااه داشه و باريها تقاضها پیوسهتن بهه سهااه پاسهداران کهرد .ولهی بهه واسهطه کمهی سهن از ق هو کهردن او بهه
ع وان پاسدار معبور بودند بهه ناچهار رايهی بسهیج شهد و در ک هار دخ هر بهردارن بهه ن ه هانی و پاسهداری از خهون شههدای انقهش اسهشمی مهی پرداخه .په

از پاخهان

کهرده بهود و خهود نیهز عشقهه بهه در

خوانهد و

دوره راي ماخی برای ادامه تحصی رايی شهر شد و از آن جها کهه نیهاز کشهور خهود را در رابطهه بها امهر کشهاورزی حه

کههار کههردن داشه در ي رسههتان روسههتاخی ث ه نههام کههرد .در محههیط ي رسههتان حتههی يمههان روزيههای او از مح وبیه خاصههی برخههوردار شههد بههه رههوری کههه در ادامههه
فعالی يای مبي ی ا

به انجمن اسشمی مدرسه خود پیوسه و فعالیه يهاخش را دو چ هدان کهرد .بهرای بهه ج ههه رفهتن و ج یهدن بها کفهار سهر از پها نمهی شه اخ

و اگر کسی او را از شهما شههری يها مسهتک رخن چ هین انتظهارخ می رود .و اخهن انقهش از آن مستضهعفین اسه و مهن چ ونهه پیهام مهی ديهد په

چ ونهه ب شهی م و

به ج هه نروم .آری ابرايیم شههید شهدن را سهعادت مهی دانسه و خیلهی دوسه داشه کهه او را ابهرايیم شههادت رله صهدا ک هد .او عاشه خهدا مکته و روحانیه
م ارز بود و در دفاع از آن يا آن قدر مصم بود که حتهی حاضهر بهود سهخ تهرخن نهاراحتی يها را بهر خهود يمهوار سهازد .سهرانجام بهدون ارهشع بهه پهدر و مهادر

رايهی

ج هه يا شد و پ

يهای رزمهی در ايهواز و در ذزفهو بهرای شهرک در فهت بسهتان آمهاده شهد .وقتهی خ هر در پهیش داشهتن حملهه را شه ید سهر از پها نمهی

از آمهوز

ش اخ و بسیار خوشحا و خ دان بود او در تمام اخهن مهدت آمهوز
می داد .نماز

را يی گاه حتی در فرص يای سهخ تهر

بهه نقه از يمسه رانش بهرای يهر کهار سهخ و سه ی ی داورله شهد و بها شهو فهراوان انجهام

نمهی کهرد در ج ههه شه يها بهه خوانهدن قهرآن مهی پرداخه و بهی صه رانه انتظهار شهرک در حملهه را

می کشید با روحیه ای قوی که داش دخ ر بچه يا را دلهداری مهی داد و تشهوخ مهی کهرد .بلهی جهه آزاد سهازی بسهتان حملهه شهروع مهی شهود و او و بهرادران دخ هر
شجاع يم چون دالوری نامی می ج د و در لحظه ای بسیار کهم پیشهروی کهرده و دشهم ان کفهار را بهه وحشه انداختهه و په

از لحظهه ای يمهه تهار مهار مهی شهوند

و به در فرستاده می شهوند .بها دادن تعهدادی شههید و مجهروح و وارد کهردن ضهربه ای بهی امهان ناگهاه صهفیر گلولهه نهامردی قله نهازنی ش را خهون آلهود کهرده و بها
از لحظهه ای مهرغ روحهش بهه ملکهوت اعلهی مهی پیونهدد .و در حهالی کهه او 83سها و نهیم بیشهتر نداشه بهه آرزوی دخرخ هه ا

پیکری بهه خهون آغشهته په

خع هی

شهادت رسید و خداونهد او را بهه مهمهانی خهوخش فهرا خوانهد .آری ابهرايیم مسهتح شههادت بهود او شههیدی اسه مثه دخ هر شههیدان قله تهارخ آری اخهن عزخهزان
راضی می شوند که تمام آرزويای که در د دارند و تمام عزخزان خهود را ريها ک هد ولهی دسه خائ هان دامهن اسهشم عزخهز را آلهوده نسهازد .آنهها راضهی کهه سرياخشهان
برخده و بدن ياخشان تکه تکه و ج ازه ياشهان نهابود شهود ولهی دشهمن زبهون و خهوار حه گسهتاخی علیهه دخهن خهدا ن اشهد و نتوان هد علیهه اسهشم نقشهه و توروهه ک هد
.عزخزم ای ابرايیم ،ای خو ،ای شهید ،ای که با نثهار خهون پاکه بهه مهادر

شههادت آمهوختی ،تهو بها اخمهان بهودی دلیهر و شهجاع بهودی و تهو نهور اخمهان بهودی ای

عزخز چه ب وخم که ير چه ب وخم از قدرت از شجاعت از روحیه ات از اخمان و مح

از چه ب هوخم کهه يهر چهه ب هوخم بهاز کهم اسه تهو کهه ج ه

جهو بهودی تهو کهه

مردترخن مرديا بودی و چون ابرايیم خان مردانه ج یدی بها اخهن صهف يها چ ونهه ب هوخم کهه در میهان مها نیسهتی .آری :تهو بهه ابهدخ وبهه نهاخه پیوسهتی بهه خهاران
حسین (ع)پیوستی .خادت از د ما نرود ادامه راي از خاد ن رخم به يمهه مقدسهات سهوگ د کهه در ادامهه رايه از پها نمهی نشهی یم .و يهم چهون زخ ه پیهام تهو را بها خهود
با گلوله بار شهادت بر دو
خانه در س ر و در کش

گرفته و به آخهر خهوايیم رسهاند .ای ابهرايیم درسه اسه کهه اک هون جسهم پاکه در میهان مها نیسه امهام روح بزرگه در میهان يمهه در
در

يمه جها اسه .و يهر جها کهه ب هرخم قیافهه خ هدان را مهی بی هیم آسهوده بها

کهه رايه را ادامهه خهوايیم داد ای شههید .پیهروز بهاد

انقش اسشمی اخران به ري ری امام ام خمی ی ک یر .نابود بهاد امارخالیسهم جههانی بهه سهر کردگهی آمرخکها .سهر ن هون بهاد رژخهم پوسهیده کهافر و السهشم .روحهش شهاد
و خاد

گرامی باد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بلی ابرايیم در خ

خانواده کشاورز روسهتاخی در سها 8336در صهحرا رود متولهد شهد .و در دامهان پهدر و مهادری مهومن و بها تقهوی پهرور

و زحم زندگی را از دس يای پی ه بسته پدر و در قیافه رنجور و زحم کشیده مادر

خافه خهانواده ای کهه رنهج

می توان دخد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید احمد سروستانی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1633/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید احمههد سروسههتانی  :شهههید احمههد سروسههتانی فرزنههد ن هههدار در پ ه جم اردخ هش ه مههاه  8318در شهرسههتان فسهها در خههانواده ای مههبي ی و مستضههع
متولد شد  .دوران ابتداخی و راي ماخی خود را در مهدار

يمهین شههر بهه سهر بهر دنهد  .اخشهان از دوران کهودکی بهه نمهاز و روزه و امهاکن مهبي ی عشقهه وافهر داشهت د .

شهید احمد سروستانی از کودکی می گف کی می شهود کهه مهن يهم بهه ج ه

بهروم  ،کهش

دوم راي مهاخی بهود کهه دوبهار بهه ج ههه عزخمه نمهود کهه سهرانجام در

تارخ  8366/1/1در مح ساید اخانه بر اثر اصاب ترکش به گلو و سر به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8313111KAKA668-668.jpg
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گرامی باد .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سیاوش سروی
تاریخ تولد1688/1/14 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید فرزاد سری
تاریخ تولد1683/8/1 :
تاریخ شهادت1633/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمود سلمانیان
تاریخ تولد1685/4/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید محمهود سهلمانیان نوب هدگانی  :شههید محمهود سهلمانیان نوب هدگانی فرزنهد امهام قلهی در خهازديم آبهان مهاه ???? در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و در
سههن ? سههال ی پههدر
يمین موق برادر

را از دس ه داد و تح ه تربی ه مادرشههان بههزر شههد  .شهههید محمههود سههلمانیان تحصههیشت خههود را تهها کههش

حمید رضا به شههادت رسهید و په

از شههادت بهرادر

ر ه تعههدی کهه داشه رايهی ج ههه يهای ج ه

دوم راي مههائی ادامههه داد و در

شهد و مهدت ? سها کهم و بهیش در

ج هه يا ج ید و در اکثر عملیاتهای تی المههدی شهرک داشه و خک هار يهم مجهروح شهد  .شههید فهردی صه ور و بها اسهتقام و از لحهاظ اخهش در خانهه بهه م زلهه
معلمی بوده اس  .شههید محمهود سهلمانیان بسهیار مهؤمن وبعهد از نمازيهای خومیهه زخهارت عاشهورا قرائه مهی کهرد و بهه شههدای گم هام صهدر اسهشم عشقهه عجی هی
داشه و نمههاز شه را رعاخه مههی کههرد و بسههیار بهها تقههوا بههود  .شهههید محمههود سههلمانیان سههرانجام در حملههه پیروزم دانههه بههدر در تههارخ ?? ????/??/در شههر دجلههه
مفقود االثر گردخد و بعد از چ دی در تارخ ? ??/??/مورد تشخیص قرار گرف و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم برادر پ

از عر

سهشم سهشمتی شهما را از درگهاه اخهزد متعها خواسهتارم در زخهر سهاخه امهام زمهان(عهج)زنهدگانی را بهه سهشمتی ب برانیهد ويیچ ونهه کسهالتی

نداشته باشید.اگر جوخای احواالت برادرت رحیم دلم براخ ت

شده اس وآرزوی دخدار تو را دارم چه

8.jpg, 8368138MKAA668-668.jpg, 8368138MKAA668-661.jpg, 16.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید نادر سلیمان زاده
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر و مادر گرامیم سشم عهر

مهی ک هیم  .په

از عهر

سهشم و سهشمتی شهما را از درگهاه متعها خوايهانم و امیهدوارم کهه سهشم ناقابه مهرا از فرسه های

راه دور پبخرفته باشید و يی گونه کسال و ناراحتی نداشته باشید و يمیشه شاد و کامیا باشد و يم
8361713KAKA668-668.jpg, 8361713KAKA661-668.jpg, 8361713KAKA663-668.jpg, 8361713KASA668-668.jpg, 8361713KASA661661.jpg, 8361713KASA661-668.jpg
8361713MKAA668-663.jpg, 8361713MKAA668-661.jpg, 8361713MKAA668-668.jpg, 8361713KNAA668-661.jpg, 8361713KNAA668668.jpg, 8361713KASA666-668.jpg, 8361713KASA661-668.jpg, 8361713KASA663-668.jpg, 8361713KASA663-661.jpg,
8361713KASA663-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید شاپور شادمانی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید شاياور شادمانی  :شههید شهاياور شهادمانی فرزنهد قاسهم در نههم بهمهن مهاه  8331در الرسهتان روسهتای بیهرم در خهانواده ای مهؤمن و متعههد دخهده بهه
جهههان گشههود  .او تحصههیشتش را در دور? ابتههدائی و دبیرسههتان در يمههان جهها بههه پاخههان رسههانید  .شهههید شههاياور در زمههان انقههش بهها اخ کههه سههن و سهها کمههی داشه
يمراه با مردم در رايایماخی يا و تظهايرات علیهه حکومه رهاغوت شهرک مهی کهرد  .شههید شهاياور دارای اخشقهی خهو بهود  ،او فهردی خهو
بود و نس

به افراد ضعی و فقیر دلسهوزی مهی کهرد او رابهط? خهوبی بها خهانواده خهود داشه و احتهرام خاصهی نسه

شروع م ارزات انقشبهی يمکهاری زخهادی در انقهش داشه و په

از پیهروزی انقهش و بها شهروع ج ه

بهر خهورد و مهربهان

بهه پهدر و مهادر زحمهتکش خهود قائه بهود  .بها

تحمیلهی حهدود چههار سها در ج ههه يهای حه علیهه باره

کردستان شرک نمود  .شهید شهاياور شهادمانی مهورخ بیسه و په ج دوازده  8363د رم طقهه شهر دجلهه در عملیهات بهدر بهر اثهر در گیهری بها مهزدوران عراقهی مفقهود
الجسد شد و در تاری 8373/81/8مورد تفحص قرار گرف و به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
شادمانی شاياور.jpg
8381131MKAA668-668.jpg, 8381131MKAA668-661.jpg

گرامی باد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید غالمحسین شکر پور
تاریخ تولد1687/1/17 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد مهدی شمس
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید هادی شیدایی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1633/8/6 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
بسم ر المستضعفین
مقدمه  :اندخشیدن به آن روزيا  ،بیاد آوردن آن خاررات حتی بهرای مهن  -کهه قله م در سهرمای سهخ مصهائ خه بسهته اسه  -بها دردی عمیه تهوأم اسه  " .مهژه
يای خا گرفتهه  ،ن ايههای پهر از راز و رمهز  ،و حرفههای ناتمهام " اخهن يهم? خهاررات مهن اسه  .و اک هون کهه از آن شهعله يهای شهور و شههام  ،فرخهاد و ن هرد ،
غیرت و عارفه جز خاکستر خاديا باقی نمانده اس با خودم می گوخم کهه اخهن خاکسهتر را ن اخهد بهاد ب هرد  ،اخهن خهاد يها  ،خهارره يها کهه خهادآور آن خهاوران خهو ا سه
باخهد يمیشهه جاوخههد بمان هد  .درد شههیرخن و پها " تههداعی لحظهه يهها و تجسهم خهاررات " خههادآور قهر
تارخ

خا آرمیده اند  ،خا حتی ک ار جل ه  ،آنطر اروند به جای مانهده انهد  .آنهان کهه بها مهر خهوخش در

بههزر  ،بهه آنهاسه  .آنهان کههه اک هون سههاک و آرام در د
جهاودان ی آموختهه انهد زخهرا " آنهان بهه چهرا مهر خهود

آگاه اند و ما بی چرا زندگانیم " مقهدم .حرفههای ناتمهام در مقابه بهاران خماهاره يها و تهرکش راکتهها  ،میهان دشه و تاهه يهای دور از ورهن اخهن "په " مهی توانسه
پ اي اه خوبی باشد  .پ اي اه بود اما آرامشه اه نهه  :يهوای گهرم و گرفتهه  ،بهوی خونههای چکیهده از زخمهها  ،تهارخکی و صهدای نها ? مجهروحین و اگهر دخهدگانمان مهی
توانس چیزی را ب ی د  ،ن اه خسته و بی فروغ دوستانی کهه از عملیهات برگشهته بودنهد حها عجی هی بهه مها مهی داد  ،مها را بهه دنیهای بیکهران خوخشهتن  ،اعمها وجهود
انسان ري مون می گشه  ،و آن هاه زنهدگی و مهر در دخهدمان شهکلی تهازه مهی خافت هد  .نمهی دانهم چهرا وقتهی مهی خهوايم خهارره آن روز و صهح ه آن په را پهیش
خود مجسم ک م ق

از ير چیز ن هاه خسهته " يهادی " و چشهمان نهیم بهاز "مهژه يهای خها گرفتهه ا

" در ذيه م تهداعی مهی شهود  ،نمهی دانهم چهرا از "يهادی "

فقط ن ايش در ذي م مانده اس  .دلم می خواس يادی اشتیاقی بهه سهخن گفهتن داشه تها مهن حهالش را و آنچهه شه پهیش بهر آنهها گبشهته بهود  ،و دوسهتانی کهه
رفته بودند  ،و ن ايهاخی کهه بهه آسهمان خیهره مانهده بودنهد و خها فروختهه بودنهد از او مهی پرسهیدم امها "يهادی " خسهته تهر از آن بهود کهه جهوابم گوخهد بهه احوالارسهی
مختصری بس ده کهردخم و بهه ناچهار "حرفهاخمهان را ناتمهام " ريها نمهودخم  .سهکوت مها و تهارخکی و آرامهش سه ر آمیزشهی عجیه داشه  ،لحظهه ای شه ف بهود و
من در آن لحظه به خوبی دخدم که سکوت نیهز پهژوا دارد و پهژوا آن سهکوت قله سهرما زده ام را ي هوز پهر از فرخهاد کهرده اسه  .ن هايم بهه چشهمان يهادی بهود و
حواسم به سکوت زخم خورده س ر  ،اگر می دانستم که اخهن "په " اخهن سه ر مهربهان کهه بهه درون خهود رايمهان داده بهود فهرو خوايهد رخخه اگهر مهی دانسهتم کهه

اخن چشمان نیز از ن اه خواي د اخستاد شاخد گستاخانه سکوت را مهی درخهدم  ،لیه

اخ هرا مهن يرگهز نمهی دانسهتم و بها اخهن نداسهتن مهن  ،اخ قهدر سهه ان هار بهودم کهه

حتی وقتی برای عزخم به خط فراخمان خواندند  .بدرودی آنچ ان کهه شاخسهته اسه بها "يهادی " نداشهتم  .بیهرون از سه ر آفتها ت هدی بهود  ،و زخهر اخهن آفتها ت هد
مردانی اسلحه بدو

و خمیده کمر در ک هار پهی و خهم جهاده پیشهرو و پیشه ام آرام مهی دوخدنهد  .فاصهله مهان تها کسهانی کهه سهر نیهزه ياشهان را بهرای درخهدن سهی ه

يامان آماده کهرده بودنهد  ،نهه چ هدان زخهاد بهود کهه پیمهودن آن و حمه آنهمهه تجهیزاتهی کهه بهدن نحیفمهان را احارهه کهرده بهود از پهای درمهان بیهاورد  .اصهشً اخهن
خست ی ن ود که آزارمان میداد  ،ساخه ويم ان یز مر بهود کهه از ت ههای پهاره پهاره و جسهديای مهتعفن نماخهان شهده و روخايامهان را خکسهر بهه آتهش کشهانده بهود  .تاهه
تخم مرغی " جاخی که برای حفظش کمر يمه بسهته بهودخم  .تاهه ای نهه چ هدان بهزر بهود مشهر بهر بیابهانی کهه دو کهوه بل هد و سهر بهه فله
وص می کرد  ،تاهه ای میهان کشهتزاريای گ هدم و میهدانهای مهین  ،و پوشهیده از ته
کیس آنجا ؟ که میان ما و دشم ان ما مجروح و بی رم به جا مانهده از خهور
دانم تح تنثیر کدام احسا
تمام عمر
پیکر

درختهانی کهه از آتهش ج ه

کشهیده را بهه يهم

نهیم سهوخته بودنهد  .دوسهتان مهی گفت هد  :بیچهاره

شه پشه بهر زمهین افتهاده اسه ؟ آری درسه بهود  .خکهی آنجها آرام خفتهه بهود نمهی

ت دی برخاسهتم و جسه و خیهز ک هان از زخهر رگ هار مسلسهلها گبشهتم ،از تاهه فهرود آمهدم و بهه پهیش او رفهتم  .جهوانی بهود کهه شهاخد در

درختان  16خزان به خود ندخده بودند و گلها  16بهار در بههار غ چهه نهداده بودنهد  ،و امها يهر کهه بهود و يهر چهه سهن داشه اک هون بهر خها افتهاده بهود و

باغچه ای از گ سرخ گردخده ان ار با گلوله ياخی کهه دشهمن در آن نشهانیده بهود  .بها رفهتن مهن چشهم گشهود و ن هاه پهر نفهوذ و شهک ده ا

را بهر مهن افک هد

 ،به زانو در آمدم نشستم  ،ل به سخن ن شود حتی برای ناله  ،صداخی سهر نهداد  .شهاخد دخ هر حتهی رمقهی بهرای نالهه سهردادن نیهز نداشه  ،خها شهاخد داشه امها حیه
می دخد در آن لحظات آخر ناله ک د  .خا حرفی بزند شاخد يهم حرفهی بهرای گفهتن نداشه  ،خها شهاخد يهم داشه  ،و حرفههای بسهیاری داشه و نیهز رمه آنکهه بیانشهان
ک د اما دلش نمی آمد آنها را با کلمات ب وخد  .مهی خواسه يمهه را در يمهان نهیم ن هاه خهود بهه مهن بفهمانهد دلهم سهخ گرفتهه بهود  ،بغهض و انهدوه و درد بهر جهانم
پ جه افک ده بودند  ،می خواستم گرخه ک م  ،امها گرخهه احمقانهه تهر از خه

راه بهرای تسهکین اخهن درد بهود  .کها

تهوان اخهن مهی داشهتم کهه او را بهه دو

ب یهرم و از

شی ت د تاه باال ب رم  ،و درخچه حیات را بار دخ ر بروی او ب شاخم  .امها نهه  ،امکهان اخهن ن هود  ،تها ق ه از رسهیدن بهه بهاالی تاهه بهه رگ هار دشهمن يزارچشهم? خهون
در پیکرمان فوران می خاف  .به فرخاد نمی گوخم  ،کلمهات را مهی خهوايم کهه ب وخ هد  ،از حها آن سهاع مهن و احسها

دردنها آن لحظهه مهن چیهزی ب وخ هد  .مهن

مهی کشهید و نیسهتی را بهه آغهو

مهی گرفه و آسهوده جهان مهی سهارد  .مهن

،ت

و ت ها ک ار انسانی نشسته بهودم کهه داشه آرام آرام کولهه بهار مهر را بهه دو

میان آن تاه يا  ،به ي ام غهرو ک هار محتضهری نشسهته بهودم کهه پیونهدی شه ف میانمهان احسها

مهی شهد  ،آری پیونهد  ،در فکهر فهرو رفتهه بهودم فکهر مهر و

فکر زنهدگی  ،مهن بهه بهودن و ن هودن مهی اندخشهیدم  .بهار دخ هر چشهم گشهود  ،تحمه ن هايش را نداشهتم روی برگردانهدم و دخهدم در آن دور دسهتها  ،در کرانهه افه ،
پیکر خونین خورشهید را  ،و آسهمانی کهه بهه خهون او رن هین بهود  ،ان هار کهه قله خورشهید را بهه ضهر دشه ه ای سهوراخ کهرده بودنهد آه اخ هان  ،از خه

ت هار بودنهد ،

خورشید و مجروح  .بار دخ ر ن ايش کردم بهه مهن خیهره مانهده بهود ن ايمهان بهه يهم دوختهه شهد و دقهاخقی چ هد چ هین مانهدخم ناگههان درخهافتم کهه او مهرده اسه و
ن ايم در ن اه سرد فرو خفته ای تشقی داشته اس  .غم سه ی ی بهر دلهم فشهار مهی آورد دلهم مهی خواسه دربهار? اخهن تهراژدی فکهر که م امها گهاه اندخشهیدن ن هود ،
درن

و سستی مر را يدخه مهان مهی داد  .مهی باخسه بها چهابکی از آنجها مهی گهرخختم  .آسهمان در مهر خورشهید و يهزاران سهتاره  ،قربانیهان بهی گ هاه از کهارزار ،

که اک ون در دش و تاه يا  ،ک ار صخره يا آرام خفته بودند ل ا

تیهره بهه تهن کهرده بهود و از چشهمه يها  ،چشهمهای زمهین  ،اشه

که يیوالی مر را با يیو وحشتزای خوخش در برابرم مهی دخهدم درسه در يمهان ي هام سهاخه روشهن خوشه ختی را احسها

بسهیار جهاری بهود  .آنجها ي هامی

مهی کهردم  .بها تحیهر مهی دخهدخم کهه

سعادت و مر ير دو در ک ار من يسهت د  ،از يمهان آغهاز بها مهن بهوده انهد يمهراه و يم هام بها مهن آمهده انهد خوشه ختی را در آرزويهای دور خهوخش مهی دخهده ام در
حالی که يمین دم دس ما بوده اس  .فقط مهی خواسهته کهه احسها
به خودی خود مايی ندارند بلکه در وجهود ماسه کهه رنه

ک هیم و در آغوشهش بفشهرخم و آنوقه خهود را خوشه خ بیهابم  .چهه بسها بسهیاری از پدخهده يها

مهی خاب هد  ،سهعادت و شهقاوت نیهز از آن گونهه انهد  .مهر  ،يمهه وقه پها جهای پاخمهان گباشهته اسه و

يی چیز نزدخکتر از آن به ما ن وده اس  .حر از عش و عرفان ن هود  ،اخهن افکهار بهرای مها  ،جوانههای بهی خیهالی کهه دنیهاخی کهوچکتر از خه
س ین بود  .دوستان ير کدام جهاخی در آغهو
عک

شههر داشهته انهد بسهیار

تاهه  ،خزخهده بودنهد و آيسهته و آرام بهه خهود و زنهدگی خهود فکهر مهی کردنهد  .و بعضهی بزرگتريها زخهر نهور م وريها بهه

بچه يای خود می ن رخست د  .پیراين سهیاه شه بهه خک هاره ،سهوت يهزار خماهاره از يهم درخهده شهد  .ر ه بهر فرخهاد مهر نهواختن گرفه  ،انفجاريهای پیهاپی

شروع گش  ،گلوله يا در د سیاه ش فرو می رفت د و گهاه در سهی ه يهای پهر از احسها
آنجا به آتش کشیده بود دوستان صدا می زدند "پاته

و درد مهی نشسهت د  .آرامهش دشه و تاهه يها بهه يهم خهورده بهود  ،شه در

شهروع شهده اسه " خشهابهامان پهر بهود  ،ب هد پوتی هاخمهان محکهم  ،ن هردی سهخ آغهاز مهی گشه  .و آنوقه

ما با خودمان وداع می کردخم وداعی چون وداع ل های تشن? عاشقان بها گونهه يهای معشهو در پوسهته يهاخی ناتمهام  .بهه خهارر اخ کهه زنهدگی پهر بهاری نداشهته اخهم از
خودمان عبر می خواستیم برای يمه سؤالهاخی کهه از زنهدگیمان مطهرح مهی شهد پاسه مهر مهی آوردخهم و بها خونمهان مهی گفتهیم اگهر چهه زنهدگیمان سه
امهها مههر خههوبی خههوايیم داشه  .شه  ،سههیايی سه ین شه سه ر  ،سه ری کوچه
وحش  ،شهو  ،شههام  ،تهر

 ،حسهرت  ،حسهرت  ....،شه تارخه

وته

درد  ،درد جانسههوز يمسههاخ ی مههر  .ج ه

گبشه

 ،خههون  ،درد  ،خههون ،

و بهیم مهو و گردابهی چ هین ياخه  ،کجها دان هد حها مها  ،سه ک اران سهاحلها  .غهم فرامهو

شدن و ف ا که غمی اس بی انتها سراسر وجودم را فراگرفته بهود  .بهه اخهن فکهر بهودم کهه بعهد از مهن نیهز زنهدگی ادامهه خوايهد خافه  ،گلهها خواي هد شهکف  ،بله شن
خواي د خواند  .گیايان خواي د زخس  ،و  ....و من نخهوايم بهود  .حسهرت حسهرت حسهرت چیهزی کهه تمهام وجهودم را مهی گزخهد و دنهدان مهی گرفه حسهرت از دسه
دادن  ،از دس رفتن حسرت گلهای نچیهده زنهدگی  ،حسهرت دنیايهای نشه اخته  ،حسهرت ندخهده يها  ،حسهرت نشه اخته يها  ،حسهرت نیافتهه يها  ،نچشهیده يها  ،ن فتهه
يا  .مر اگر يی کارمان که نداشته باشد الاق اختیار را از مها مهی گیهرد و مها جهز يمهین اختیهار چهه دارم ؟ وقتهی کهه صهدای نالهه کسهانی کهه از درد مهر بهه خهود
می پیچیدند ،آمیخته با صدای انفجار يا و کو شه ها و تهو پشهها مهی شه یدخم و بهوی ت هد بهاروت و غ هار و دود را احسها

مهی کهردم مهن دخوانهه وار بهه لحظهات بوسهه

می زدم  .و زندگی را در آغو
ن فته بودم من  ....لی
غر

می فشردم چرا که نمهی خواسهتم کهه بمیهرم کاريهای ناتمهامی داشهتم  ،حرفههای ناگفتهه ای داشهتم  ،مهن ي هوز تمهام نکهرده بهودم وداع

با اخن حا اخهن مهر بهر حیهاتی بهر سهکوت يهزاران شهر مهی داشه ! در آن شه روفهانی  ،در د کويسهتان  ،زخهر سهق آذرخهش  ،میهان

وحشیانه صاعقه و باد  ،من به آنهاخی می اندخشیدم که مرده اند  ،بهه کسهانی خواي هد مهرد  ،بهه سراسهر اخهن زمهین کهه فضهای خهالی آنهرا در بهر گرفتهه و در په هه
و عصهم زنههدگی

مهر مهی غلط ههد و بهزودی خواي هد مههرد  .تها بههه قهدرت بهی حههد حیهات مجهههز بهودخم از زنهدگی مع ههاخی نمهی خههافتیم  ،و ت هها ي هامی بههه ارز

ري مون می شدخم که پ جه يای تیز مر گلوخمان را مهی فشهرد تف هامهان مهی غرخهد  ،مها آدمهها را نشهانه مهی رفتهیم ! از لولهه مسلسهلهامان مهر تهراو

مهی کهرد

 .مرا اندخشه فرار خا تسلیم شرم آورتهر از آن بهود کهه بهه ذي مهان خطهور ک هد گلولهه  .....ان هار سهتار? سهرخی بهود کهه بهه رهر مها  .....بیچهاره يمسه رم در تهارخکی
زوز? خماهاره يها بهود  ،صهفیر گلهو ?

سیاه ش من صدای فهوران خهون را شه یدم !! سهمفونی مهر در مقهام اجهرا بهود ر ه آنهرا تانکهها مهی نواخت هد  ،آوای نهی ا

ق اسه يا به نغمه يای س تور می ماند و يمهراه آن يم هوازان  ،مجهروحین  ،و بهه خهون غلطیهده يها بها نالهه ياشهان آواز شهوم مهر مهی خواندنهد  .نوتههای نايماي ه
اخن موسیقی مرا به فکر واداشته بود فکر مردگانی کهه مهرده انهد و فکهر زنهدگانی کهه خواي هد مهرد  .فکهر مهر و بیههودگی و بیهزاری و  ...فکهر ناتمهامی  ،امها اخ همهه از
زخ هاخی زنههدگی نمهی کاسه  ،آری  ،آری زنههدگی زخ اسه ،زنههدگی آتشه هی دخرخ هه پهها بههر جاسه  ،گههر بیفههروزخش  ،رقهص شههعله ا
خامو

از يههر کهران پیداسه  ،ور نههه

اس و خاموشی گ اه ماس  .و خاموشهی گ هاه ماسه  .اخهن بزرگتهرخن گ هاه مهن بهود  .بهه لحظهات احتهرام ن باشهته بهودم در مقابه روزيها پريیزگهار ن هودم ...

مقاب اخن گرانماخه من ناسااسی کرده بهودم  .بهه نصهیح مهدام سهاعتها تیه
اقیانو

و تها آنهها ) گهو

ناش اخته و بیکران نیسهتی انداختهه و يهدر داده بهودم  ،و اک هون احسها

نسهارده بهودم خهامو

مانهده بهودم گهوير گرانماخهه لحظهات را بهه
از زنهدگی بههره بیشهتری جسهته بهودم "

مهی کهردم مهرگم فهرا رسهیده اسه " کها

اخن حر آخرخن بود  .من از مر نمی ترسیدم  ،از آن به خهارر اخ کهه فقیهرم مهی کهرد نفهرت داشهتم  ،ت هها داراخهی مهن لحظهات بودنهد  ،و اصهشً مهن و لحظهات بهايم
عجین بودخم ،اگر مر اخ ها را از من می گرف مهرا از خهودم گرفتهه بهود  ،آه چهه حسهرت بهار اسه حها کسهی کهه خهود

را نداشهته باشهد ! از خهود برخهدن ! مهر

فقط در ک ار مفهوم زندگی مع ی می خابد .سهوت خماهاره ای کهه شه یده مهی شهد  ،چشهمهامان را مهی بسهتیم دنهدانهاخمان را بهريم مهی فشهردخم ،کهه آه اخهن بهر سهرما
 ....نه از باالی سرما می گبش  ،در میهان کشهتزاريا فهرود مهی آمهد  .... ،انفجهار و آتهش و تهرکش  .کشهتزاريا آتهش گرفتهه بودنهد و در گوشهه و ک هار تاهه درختهها نیهز
قام خمیده بودند و از شاخه ياخشان آتش زبانهه مهی کشهید  .آنچهه در آن شه بهر مها گبشه اخهن بهود  .ن هرد سهختمان تها صه ادامهه داشه  .يمهراه و يم هام بها
ش دشهم ان نیهز از محاصهره تاهه دسه کشهیدند و رفت هد  . .آي ه

مهر نوتههای فهرود را مهی پیمهود و مهن لحظهات را ان هار مهی نوشهیدم و بها جرعهه جرعهه اخهن

گواراترخن شرا مس می شدم که ي وز زنهده ام !!  .ارت ها مها از ررخه بهی سهیم بها مقهر فرمانهديی و تهدارکات قطه شهده بهود کسهی مهی باخسه بهرای درخواسه
کم

و درخاف دستورات جدخد به مقر فرمانهديی و تهدارکاتی "په " مهی رفه  .اخهن منمورخه بهه مهن واگهبار شهده سرمسه از بازخهافتن حیهات خهوخش بهرای انجهام

منمورختم به راه افتادم  .ت ها و پیاده ما در آن ص خاکستری  ،با خ

عهالم احسها

تهازه از فهراز و فهرود تاهه يها مهی گبشهتم  .در اخهن اندخشهه بهودم کهه زنهدگی را بهار

دخ ر آغازخده ام  .تمام دخش را با اخن فکر گبرانهده بهودم کهه حیه حیه دارخهم مهی میهرخم  ،زنهدگی از دسهتمان مهی رود و حهاال مهن زنهدگی را بهاز خافتهه بهودم  .امها
درد ما اخ جاس که ما راه را گم کردخم  .خوخشهتن و خهدای خهوخش را از خهاد بهرده اخهم مها نمهی دانهیم چهه باخهد کهرد  .سهرگردان و پرخشهان در وادی حیهات پرسهه مهی
زنیم  ،نه خود را به درخای مر می افک یم  ،و نه راه به جهاخی مهی بهرخم  ،پرسهه مهی زنهیم  ،بیهراه مهی روخهم تها در سهیش اشه

خهود  ،کهه از انهدوه و پرخشهانی اخهن

درد  -درد زندگی  -افشانده اخم غر شوخم  .من خهود را گهم گشهته راه بهی انتههای زنهدگی  ،يسهتی و درخهای شه اخته يها و نشه اخته يها احسها

مهی کهرد  ،پرخشهان

و سرگردان  ،بی انه و ت ها از ير رهر کهه رفهتم جهز وحشهتم نیفهزود  ،زنههار از اخهن بیابهان وخهن راه بی هاخه  .در اخهن شه سهیايم گهم گشه راه مقصهود  ،از گوشهه
ای برون آ ای کوک يداخ  .... .بها اخهن روز خاکسهتری رنه
بودم و يمه چیز مث ق

 ،روزی کهه بهرای بسهیاری (فهردا ) نداشه و بهرای بسهیاری (فهردا ) ن هود  ،زنهدگی را بهار دخ هر آغازخهده

بود زنهدگی يمهان بهود  " .از خوخشهتن خهوخش بهاروئی پهی افک هدن " و بها دسهتهای خهود آنهرا فهرو افک هدن  ،رفهتن  ،خهافتن برگزخهدن و بعهد

به دور انداختن  .آنها که ش پیش مرده بودنهد خهود را بهرای يهد بهزر آزادی فهدا کهرده بودنهد  .بها افتخهار و مردانهه رخه بهر بسهته  ،شههید شهده بودنهد  .و مها ....
می ماندخم تها مهر تهدرخجی خهوخش را شهايد باشهیم  .راه مها کهه مانهده بهودخم يمهه خکهی بهود  .بهه مهر مهی پیوسهتیم  .جوخ اريهای آرام و بارخه
اقیانو

بیکران ناش اخته يا می رخخ و مها يهم آنجها برابهر مهی شهدخم پیونهد مهی خهافتیم و آشهتی مهی کهردخم  .بهه پاخهان راه رسهیده بهودم  .لیه

زنهدگی مها بهه
" په " مان هد روز

پیش پ اي اه "يادی " و آنههای دخ هر فقهط لکهه يهای خهونی کهه بهر دخهواره يهای مخهرو و فهرو رخختهه په " افشهانده شهده بهاقی مانهده بهود " .يهادی " و دخ هر
دوستان برای استقش و آزادی  ،برای دخن و شر پیکار کرده و در اخن راه جان باخته بودند  .آنان به "ابدخ پیوسته بودند ! والسشم

خاررات:
موجود نیس
8331111MKAA661-666.jpg, 8331111MKAA661-687.jpg, 8331111MKAA661-681.jpg

8331111MKAA661-667.jpg, 8331111MKAA661-661.jpg, 8331111MKAA661-661.jpg, 8331111MKAA661-686.jpg, 8331111MKAA661688.jpg, 8331111MKAA661-681.jpg, 8331111MKAA661-683.jpg, 8331111MKAA661-683.jpg, 8331111MKAA661-681.jpg,
8331111MKAA661-686.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رحیم صابری
تاریخ تولد1684/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگوار رحهیم صهابری  :شههید رحهیم صهابری در تهارخ  8331/6/11در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .در خهانواده ای کهه از لحهاظ مهادی
در حد متوسط و اما از نظر مبي ی بسهیار قهوی و بها اخمهان و ايه نمهاز و قهرآن و دعها بودنهد  .شههید تها کهش
گباش و اما شور و شو ج هه و شههادت پهدر

سهوم دبیرسهتان رشهته اقتصهاد بها موفقیه پشه سهر

در سها  8368تهاثیر فراوانهی در روحیهه او داشه کهه قهرار و آرام را از او گرفتهه بهود تها اخ کهه در

و مدرسهه را ريها

کرد و به مدرسه عش و اخثار خع ی ج هه روی آورد  .شههید رحهیم صهابری نوجهوانی مرته و مهود و بها انضه ا بهود  .سهر بهه زخهر و متهین و خیلهی مهربهان بهود و بها
اقوام و خوخشان رف و آمد داش و به آنها احترام می گباش تهوجهی بهه مادخهات نداشه در مسهائ دخ هی بسهیار نکتهه بهین بهود و بهه ادامهه راه پهدر
وق

عشقهه داشه

از رفتن به ج هه در پاخ هاه کمیه و مسهجد الزيهرا فعالیه داشه  .شههید رحهیم بعهد از  1مرت هه بهه ج ههه رفهتن در تهارخ  8361/86/11در م طقهه شهلمچه بهه

شر شهادت نائ آمد و يمان د پدر بزرگوار خود جانش را تقدخم اسشم عزخز نمود  .روحش شاد و خاد

گرامی .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8311638KASA668-668.jpg, 8311638KASA668-661.jpg, 8311638KASA668-663.jpg, 8311638KASA668-663.jpg, 8311638KASC668-668.jpg

8311638MKAA668-668.jpg, 8311638MKAA668-661.jpg, 8311638MKAA668-663.jpg, 8311638MKAA668-663.jpg, 8311638MKAA668661.jpg, 8311638MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالحمید عباسفرد
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1688/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه برادر شههید ع دالمجیهد ع اسهفر ؛ شههید ع دالمجیهد ع اسهفر در تهارخ  8331در دامهان مهادری مهربهان و فهداکار و پهدری دلسهوز و زحمهتکش بهه دنیها آمهد
شهید ع ا

فهرد دنیهاخی از صهداق  ،اخهش و اخمهان بهود از تمهام وابسهت ی يها و تعلقهات دنیهوی برخهده بهودو فقهط بهه خهدا عشه مهی ورزخهد و بهه نمازيها و دعايها

ايمی خاصی می داد و عشقه شدخدی به ائمه بهه خصهو

حضهرت فارمهه سهشم اهلل علیهها داشه  .شههید بها دوسهتان خوشهرفتار بهود و در میهان دوسهتان و بسهت ان

به اخش نیکو و صفات پس دخده مشهور بود  .دائم الوضو بود تا آنجها کهه ممکهن بهود نمهاز شه را تهر نمهی کهرد و بها صهدای خهو
تشوت می کرد  .اکثر مواق ذکر می گف  .بهه پهدر و مهادر

و دل شه ی ی کهه داشه قهرآن را

احتهرام زخهادی مهی گباشه .يهی گهاه ندخهدم صهداخش را از صهدای والهدخ ش بهاالتر ب هرد  .يهر ي هام

پدرشان درخواستی می کردند ير کار که داش ريا مهی کهرد و کهار اخشهان را يهر چهه سهرخعتر انجهام مهی داد  .يیچ هاه در زنهدگی ندخهدم کهه کسهی را از خهود رنجیهده
سازد تا اخ که در سا  8366مفقوداالجسد شد و بعد از نه سا به فسا بازگش  .روحش شاد و خاد

گرامی باد و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" واعدوالهم ما استطعتم من قوه" با سشم و درود به ري ر ک یر انقهش امهام خمی هی و بها سهشم بهه تمهامی اقهوام و دوسهتان و بشخهره سهشم بهه پهدر و مهادر و بهرادر و
خوايرانم امیدوارم که حالتان خو باشد عزخزانم به يی وجه ن هران مهن ن اشهید تصهمیم سهرباز اسهشم بهر اخهن اسه کهه تها نهابودی دشهمن کفهر و اسهتک ار جههانی و
پیروزی مستضعفین عهالم از پهای ن شهی د مهن نیهز مصهمم يسهتم يمچهون سهاالر شههیدان حضهرت امهام حسهین علیهه السهشم و فرزنهد عزخهز

خمی هی ک یهر تسهلیم

ستم ران نشوم شما نیز می دانید که ح يمیشه پیهروز اسه و مها چهه بکشهیم و چهه کشهته شهوخم .پیهروزخم  .پهدر و مهادر و خهواير و بهرادر عزخهز از شهما مهی خهوايم
در سر نمازياختان دعا ک ید تا خهدا در ظههور امهام زمهان عجه اهلل تعجیه بفرماخهد و يمچ هین بهرای رزم هدگان و امهام و خودتهان دعها بفرماخهد و از خهدا بخوايیهد کهه
شما را يمیشه به راه راس يداخ فرماخد .پهدر و مهادر را از رهر مهن بهه تمهام دوسهتان و اقهوام سهشم برسهانید و ب وئیهد کهه دعهاگوی آنهها مهی باشهم بهیش از اخهن

سر شما را به درد نمی آورم و جمشتی را با چ ددعا و خاتمه مهی ديهم  .خهداخا تمهام رزم هدگان کهه در ج ههه يهای ج ه

يسهت د پیهروز ب هردان بیهامرز و به خش  .امهام

ام را برای ما ن ه دار در ظهور امام زمان عج اهلل توسهلی بفرمها  ،دخهن اسهشم را پیهروز ب هردان و دشهم ان اسهشم را يهم نهابود ب هردان .گ ايهان مها را بیهامرز و مها را
به راه راس يداخ فرما  .رفت ان و بست ان و شهیدان و رخمهی يهای مها را بیهامرز و به خش .مهادرم مهادرم بهه امهر ري هرم  ،در ج ههه مهی جه م  ،مهادرم  ،مهادرم بهه
امر ري رم در ج هه می جه م  .چهون آرزوی کهربش ،دارد د ته م  ،مهادر حشلهم کهن  ،تهر وصهالم کهن  .بها دروديهای خالصهانه از ج ههه رزم حه و باره  .بهرادر
کوچ

شما مجید ع اسی فرد  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
8317781KAKA668-668.jpg, 8317781KVAA668-668.jpg
8317781MKAA668-668.jpg, 8317781MKAA668-661.jpg, 8317781MKAA668-663.jpg, 8317781MKAA668-663.jpg, 8317781MKAA668661.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مسعود عبدی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید مسعود ع دی ؛ شههید مسهعود ع هدی در تهارخ  8333/86/8در خهانواده ای مستضهع دخهده بهه جههان گشهود و تحصهیشتش را بها موفقیه بهه پاخهان
رساند مراسم دعای کمی در مسجد می خواس برگزار شود و تصهمیم گرفتمکهه ر ه معمهو يهر يفتهه در اخهن شه يهم شهرک نمهاخم بهاالخره آمهاده شهدخم تها بهه
مراسم که در مسجد برگزار می شود به اتفا دوستم به آنجا بهروم بهه اسهشم و قهرآن عشقهه ی زخهادی داشه در رايایمهائی يها شهرک مهی کهرد و در اخهن لحظهه بهود
مهی کهرد يمچ هین بهه فقهرا و مستضهعفان کمه

که به نوحه سرائی يمراه با دعا تشوت می کردخم و با خدای خهود راز و نیهاز مهی کهرد بهه يم وعهان خهود کمه

مهی

کرد ي امی که به راز و نیاز می پرداخ ش ها بر را خامو

می کهرد کهه بهتهر بتهوانیم بها خهدا راز و نیهاز نمهائیم و از خداونهد مهی خهوايیم کهه گ ايهان مها را ب خشهید

و بیامرزد ي امی که با دلی امید و قل ی مطمون درد تارخ

ش به پا می خیزخهد وضهو مهی گرفه بهه نمهاز مهی اخسهتاد و ت هها بهه مع هود و يسهتی خهود مهی اندخشهد

به جز او کسهی را بهه خهارر نمهی آورد تها اخ کهه در تهارخ  8368/1/16در شههر ديلهران م طقهه عهین خهو
رسید .روحش شاد و نام و خاد

بهه آرزوی دخرخ هه خهود کهه شههادت در راه پروردگهار بهود

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسمه تعالی
اخن اس وصی نامه من ب ده ی ضعی و حقیر خهدا مسهعود ع هدی فرزنهد حها احمهد قلهی ع هدی  ".امها اصهاب

مهن حسه ه فمهن اهلل و مها اصهاب

مهن سهوه فمهن

نفس  ".اک ون کهه اسهشم در مقابه دنیها الحهاد و کفهر جههانی قهرار دارد و در خهط نهابودی قهرار گرفتهه ت هها وظیفهه ای کهه بهر عههده ی خهود دخهدم رفهتن در ج ههه
حضور در دانش اه عملی س ريای جهاد بر علیهه دخهو صهفتان و آنهها کهه بهوئی از انسهانی ن هرده انهد مهی باشهد و در اخهن زمهان کهه آرزوی شههادت در راه حسهین بهن
علی علیه السشم و رسیدن به لقاء اهلل ت ها يد و آرزوی من اسه چ هد وصهی بها شهما دارم  .او بها مله قهرمهان اخهران مخصوصها جوانهان  :شهما جوانهان بهتهر مهی
توانید تهبخ نف

ک ید و شما به ملکوت نزدخکتهر يسهتید از پیهران در ؟؟؟ رخشهه يهای فسهاد کمتهر اسه و آن رهور شهد نکهرده و يهر روز کهه تهاخیر و تعوخه بی دازخهد

 .مشکلتر می شود خ

پیر می خوايد اصشح شود بسیار مشک اس جوان زودتهر اصهشح مهی شهود په

شهما حرکه ک یهد تها پیهران نیهز حرکه ک هد  .؟؟؟ بها پهدر و

مادرم  :ت ها اخن شما نیستید کهه شههید مهی ديیهد بلکهه امهروز کمتهر خهانواده ای اسه کهه حهداق خه

شههید نهداده باشه د په

صه ور و بردبهار باشهید و بها صه ر و

استقام خود دشمن را ذلی ک ید که خداونهد شهما را مهاجور مهی گردانهد و امهروز جههان اسهشم بهه دسه آمرخکها گرفتهار اسه و مله مها بها خیانتکهاران سراسهر دنیها
رر اس و تا ظلم يس م ارزه يم يس و تا م ارزه يس باخد مايا باشهیم يمان ونهه کهه اماممهان فرمودنهد  :سهوم بهه يمهه ی آنهها کهه مهرا مهی ش اسه د و خها اخهن
وصیت امه ی مرا می خوان د :که آگاه باشید اسشم بهه وجهود روحانیه آگهاه زنهده اسه و ايانه بهه مراجه موجه نارضهاختی خداسه مراجه را و روحانیه را پشهتی انی
ک ید که حماخ از آنها حماخ از اسشم و يت

آنها يت

اسشم اسه و قهرآن را حفهظ ک یهد کهه قهرآن مشهعلی اسه کهه نهور آن خهامو

نمهی شهود و چراغهی اسه

که فروزندگیش تمامی ندارد و درخائی اس که ژرفای آن بهه ادرا نیاخهد رايهی اسه کهه پاخهانش بهه گمرايهی نی جامهد فروغهی اسه کهه يرگهز روشه یش بهه تهارخکی
نکشد فرقانی اس که بريان آن دستخو

نیسهتی و خمهودی نمهی گهردد بیهان ک هده اسه کهه ارکهانش فهرو نمهی رخهزد شهفائی اسه کهه از بیمهاری يهاآن را بیمهی

ن اشد و عزتی اس که انصار آن را عزخمه ن اشهد و اگهر پشه بهه قهرآن کردخهد خقی ها گمرايیهد و سهخ ی بها يمکشسهی يهای مح هوبم و يمسه ران عزخهزم و مربیهان
دلسوزم که شما را به رفتن در ج هه و خاری حسین زمهان و دخهن اسهشم دعهوت مهی که م کهه درسهی حقیقتهی در سه ر اسه و ج ههه مهن کهه بها اعتقهاد بهه اسهشم و
قران و روحانی و احسا

مسهوولی اک هون بهه ج ههه مهی روم امیهدوارم کهه خداونهد مهرا بابخرخهد و اگهر صهشح مهی دانهد بهدانم را يمچهون بهدن آقهاخم حسهین علیهه

السشم تکه تکه ک د که از قطعه قطعهه شهدن در رايهش بهراخم لهبتی بهاالتر نیسه  .در پاخهان اگهر از مهن قسهور و کوتهايی و خطها و اشهت ايی سهر زده اسه تهو پهدر و
مادر و خواير و برادر و عموياخم دوس و آشه ا رنجیهده شهده  .ای امیهد عفهو بخشهش دارم بهه بهرادران عزخهزم محمهود و اخهو و ابهوذر و خهوايرانم سهشم مهی رسهانم و
امیدوارم که راه مرا ادامه داده و از اسشم دسه برندارنهد اگهر براختهان مقهدر بهود تابلويهائی کهه در دفترچهه يهای خهودم نقاشهی کهرده ام و جمشتهی کهه نوشهته ام تکثیهر
ک ید تا مردم بدان د که مهن الههی شهده ام و فقهط بهه شههادت و ج ههه مهی اندخشهم و به

 .خها اختهها اله ف

المطمو هه ارجعهی الهی ربه

راضهی مرضهیه فهادخلی فهی

ع ادی و ادخلی ج تی " والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته  .عید ضعی مسعود ع دی در مورخه  . 8368/6/11والسشم

خاررات:
بسمه تعالی
اخن اس وصی نامه من ب ده ی ضعی و حقیر خهدا مسهعود ع هدی فرزنهد حها احمهد قلهی ع هدی  ".امها اصهاب

مهن حسه ه فمهن اهلل و مها اصهاب

نفس  ".اک ون که اسشم در مقاب دنیا الحاد و کفر جهانی قرار دارد و در خط نابودی قرار گرفته ت ها وظیفه ای که بر ع
8161111KAKA668-668 (1).jpg
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مهن سهوه فمهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید غالمعباس عبلیرضا پور
تاریخ تولد1684/7/3 :
تاریخ شهادت1638/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید غشمع ا

علیرضا پور  :شههید غشمع ها

علیرضها پهور فرزنهد اسهداله در يفهتم مهرمهاه  8331در روسهتای خاسهرخه خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده

به جهان گشود  .او در خانواده ای ت دس اما متدخن و معتقد پهرور

خافه  .او از يمهان کهودکی ب ها بهه شهراخط کهاری پهدر

يمهراه بها خهانواده بهه اصهفهان رفت هد .

دوران ابتههداخی را در زرخههن شهههر اصههفهان توانسه بهها موفقیه پشه سههر ب ههبارد  .دوران راي مههاخی را نیههز در فههوالد شهههر مشههغو بههه تحصههی شههد و اخههن دوره را بههه
پاخان رساند  .در سا او دبیرستان عهازم ج ههه شهد  .در رهو اخهن مهدت دوبهار بهه ج ههه اعهزام شهد  .او در جزاخهر مج هون مشهغو بهه پداف هد در خطهو پداف هدی
بود و دلیرانهه در مقابه دشهم ان و مهزدوران عراقهی اخسهتادگی کهرد  .در مرت هه ی دوم يمهراه بها لشهکرخان محمهد ( ) رايهی ج ههه ن هرد حه علیهه باره شهد او در
م طقه عملیاتی به آموز

تاکتی

و تک ی

جه

آشه ا مهی شهد  .او بسهیار سهاده و خکرنه

بهود بهه نمهاز

ايمیه مهی داد و يمهواره در نمهاز جماعه شهرک مهی

کرد  .در رو تحصی به خارر ساده پوشهیدن و اسهتفاده از جزئهی تهرخن امکانهات مهورد عشقهه و توجهه معلمهان بهود و خکهی از نمونهه يهای مدرسهه بهود په

از مهدتی

درعملیات آزادسازی فاو شرک کرد  .و در يمان عملیهات خع هی عملیهات والفجهر  1در بیسه و چههارم بهمهن مهاه  8363بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه ناحیهه سهر و سهی ه
مجروح و سرانجام به فیض شهادت نائ آمهد  .پیکهر پها و مطههر
گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای خاسهرخه بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و خهاد

حضور محترم پدر و مهادر عزخهزم سهشم عهر

مهی که م په

از تقهدخم عهر

سهشم -سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد متعها خوايهان و خواسهتارم و امیهدوارم کهه

حالتان خو باشد و در زخر ساخه امام زمان زندگی را به خوبی و خوشی ساری ک ید  .اگر از حا
8136661MAKA668-668.jpg, 8136661KAKA668-668 (1).jpg, 8136661KAKA661-668 (1).jpg, 8136661KAKA663-668.jpg,
8136661KAKA663-668 (1).jpg, 8136661KAKA661-668.jpg, 8136661KASC668-668 (1).jpg, 8136661KASC661-668.jpg, 8136661KASC663668 (1).jpg, 8136661KASC663-668
8136661KASC661-668.jpg, 8136661KASC661-661 (1).jpg, 8136661KNAA668-668.jpg, 8136661KNAA661-668 (1).jpg,
8136661KNAC668-668 (1).jpg, 8136661KNAC663-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مجید غزنوی
تاریخ تولد1684/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار ع دالمجید غزنهوی  :شههید ع دالمجیهد غزنهوی در تهارخ  8331/6/81در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .شههید بهه خهارر شهغ
پدر

که در ژاندامری ساب خدم مهی کهرد بهه شههريای مختله سهفر کهرده بهود  .وی سها او دبسهتان را در روسهتای ک هار تختهه از توابه شهرسهتان نورآبهاد بهه

پاخان رسانید  .سا دوم و نیمی از سا سهوم دبسهتان کهه مصهاد بها سها  8317و شهروع انقهش بهود در شهرسهتان کهازرون گبرانهد و په

از آن يمهراه خهانواده بهه

فسا آمد و دوره ی ابتدائی را در فسا بهه پاخهان بهرد  .دوره ی سهه سهاله راي مهائی را در مدرسهه ی راي مهاخی آخه اهلل رالقهانی فسها سهاری کهرد و دبیرسهتان را در رشهته
ی رخاضی در دبیرستان آخ اهلل سهعیدی آغهاز کهرد و در سها سهوم دبیرسهتان بهود کهه بهه ج ههه رفه  .در سها  8361دخهالم گرفه  .مجیهد از لحهاظ اخهش حسه ه
کم نظیر بود نس

به پدر و مادر

احترام خاصی قائه بهود و بها آنهان بسهیار مهربهان و حه شه ا

بهود  .بهه نمهاز خیلهی ايمیه مهی داد و در نمهاز حاله عارفانهه ی

خاصی داش  .شهید سه بار به ج ههه رفه و در م هار فهاو و مههران خهدم کهرده بهود تها اخهن کهه در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی چههار بهر اثهر اصهاب
ترکش به سر به درجه ی رفی شهادت رسید و به آرزوی خود رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

8138717KASA668-668.jpg, 8138717KASA668-661.jpg, 8138717KASA661-668.jpg, 8138717KASA661-661.jpg, 8138717KASA663668.jpg, 8138717KASA663-661.jpg, 8138717KASA663-668.jpg, 8138717KASA661-668.jpg, 8138717KASA666-668.jpg,
8138717KASA667-668.jpg
8138717KASA661-668.jpg, 8138717KASA661-668.jpg, 8138717KASA686-668.jpg, 8138717KASA661-661.jpg, 8138717KASA661663.jpg, 8138717KASA661-663.jpg, 8138717KASC668-668.jpg, 8138717KASA681-668.jpg, 8138717KASA688-668.jpg,
8138717MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید هدایت اله غالمزاده
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید يههداخ اهلل غشمههزاده  .شهههید يههداخ اهلل غشمههزاده فرزنههد صههفر عل هی در  8318/7/8در روسههتای ک کههان از تواب ه شهرسههتان فسهها در خههانواده ای
مومن و متعهد به دنیا آمد و در دامان مهادری مهربهان و فهداکار و پهدری زحمهتکش کهه بها شهغ کهارگری مخهارح خهانواده چ هد نفهرة خهود را تهامین مهی نمهود پهرور
خاف ه و دوران رفولی ه را پش ه سههر گباش ه  6 .سههاله بههود کههه وارد مدرسههه شههد او تحص هیشت دورة ابتههداخی را در زادگههايش آغههاز و تهها سهها دوم ابتههداخی در آن جهها
در

خواند و بعد از آن به يمهراه خهانواده بهه شههر فسها مههاجرت کهرد و در آن جها تحصهیشت خهود را ادامهه داد  .او توانسه دورة ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه

به پاخان رساند و وارد دبیرستان شهد شههید يهداخ اهلل فهردی بسهیار مهومن و معتقهد بهود او از نظهر در

و انضه ا خهو و نمهاز خوانهدن بهه صهورت جماعه و در او

وق و حضور در مسهجد را يرگهز تهر نکهرد  .او فهردی انقشبهی بهود و در زمهان او گیهری انقهش اسهشمی بها اخهن کهه سهن کمهی داشه امها چهون در خهانواده ای
انقشبی پرور

خافته بود با دستان کوچکش کهه مشه مهی کهرد نفهرت خهود را از رژخهم شهاه نشهان مهی داد  .چ هد سهالی از شهروع ج ه

می گبش و يهداخ اهلل کهش

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران

دوم دبیرسهتان را بهه پاخهان رسهانیده بهود او کهه در پاخ هاه مقاومه بسهیج حضهوری فعها داشه و تمهام اوقهاتش را در پاخ هاه مسهجد

الزيرا ( ) می گبارند از ررخ بسیج رايی ج هه يای ج ه

شهد و سهه بهار بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .او آخهرخن بهار در  8367/1/86بهه م طقهه ج هو از رهر بسهیج

اعزام و سرانجام در  8367/3/3توسهط دشهمن بعثهی در م طقهه شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهر بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر
 8367/3/1در قطعه گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد  .والسشم

در

موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حمید غیاثی
تاریخ تولد1661/3/14 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید حمید غیاثی
شهید حمید غیاثی در  11شهرخور ماه  8331در خ

خهانواده از قشهر متوسهط شهرسهتان فسها چشهم بهه جههان گشهود در دامهان مهادری کهه پهرور

بود بزر شد و تح راي مائی يای پدری که پیرو راه حسهین بهود تعلهیم خافه او از دوران کهودکی بها درديها رنهج يهای مهردم فقیهر دور و بهر

خافتهه مکته زيهرا
بها تهش

روزانهه آنهها

آش ائی داش يمه چیز را سهاده مهی پهبخرف گشخهه نمهی کهرد دلخهور نمهی شهد آرزويهای رشخهی نداشه او فقهر و گرسه ی را مهی شه اخ بیمهاری يها و زجريهای
توده محروم را می دخد در محیط دبستان و دبیرستان ت عیضهات و حه کشهی يها بهر تهوده محهروم در مهی کهرد .او دوسه واقعهی مهردم سهتمدخده بهود اکثهر اوقهات را
با آنها می گبراند حمید آن چ ان در د اخن توده جا گرفتهه بهود کهه وقهتش را بها آنهها صهر مهی کهرد کهه خهانواده ا
جلسات مبي ی شرک می کهرد و بخصهو
دادن مجال

يمیشهه بهه دن ها او مهی گشهت د از کهودکی در

در روزيهای مهاه محهرم بهه خهارر عشه و اخمهانی کهه بهه حسهین بهن علهی و قهرمانهان کهربش داشه فعاالنهه در ترتیه

سوگواری شههیدان مهی کوشهید او گرچهه در دوران دبیرسهتان شهاگرد ممتهاز ن هود ولهیکن يیچ هاه در

می کرد يمیشهه دوسهتان و آشه اخان او را بهه ع هوان سهم

بهه ؟؟؟ نمهی اندخشهید او يمهواره بهه م هارزه فکهر

تحهر و شههام مهی شه اخت د رفتهار حمیهد از يمهان کهودکی نشهانی روح نها آرام و سهرکش او بهود ت هها

چیزی که حمید يرگز تن بهه آن نهداد سهتم و زورگهوئی بهود مجايهد شههید اکثهر شه يها قهرآن را مطالعهه مهی کهرد و بهه مطالعهه عمیه و توجهه بهه مفهايیم آن مهی
پرداخه و مع ههای آن روز بعههد بههرای پههدر و مههادر و دوسههتانش تشههرخ مههی کههرد در سهها  8317در او م ههارزات مههردم اخههران بههر علیههه رژخههم سههفا پهلههوی آن چ ههان
از پیهروزی انقهش در سهااه پاسهداران در خهط م هارزخن در آمهد اکثهر

فعالی داش که چ د بار مورد ضر و جرح قهرار گرفه بهه رهوری کهه باريها ؟؟؟ اغمهاز ؟؟؟ په

ش يا تا ص در ص ن ه انی که حفاظ شهر را به عههده داشهت د مهی پرداخه بهه خهانواده يهای خهرا نشهین سرکشهی مهی کهرد بها پهو کهه از پهدر و مهادر مهی
گرف غبای اندکی تهیه می کرد برای آنها می برد تا مسوله ج

پیش آمد آنقهدر عشه بهه امهام داشه کهه بها اولهین پیهام ري هر خهود مشهتاقانه جرخهان رفهتن خهود را

با پدر و مادر در میان گباش می گف مادر آخا کسی يس که ک د خهاری حسهین،ل ی

هه ل یه

او رفه پها بهه میهدان ن هرد گباشه په

شهر يای کردستان با ع اصر خود فروخته که از رر آمرخکها تعبخهه مهی شهدند مهی پرداخه تها په

از مهدت دو مهاه کهه در اکثهر

از مهدت دو مهاه بهه زادگهايش برگشه تمهام دوسهتان و اقهوامش

را جم می کرد برای آنها از م ارزات سربازان اسشم می گفه و آنهها را وادار بهه ج ههه رفهتن مهی کهرد پهدر

بها آن کهه اصهرار داشه بهراخش کهانون زنهدگی تشهکی

ديد ولی تکیه کشمش يمیشه اخهن بهود حجلهه گهاه مهن سه ر اسه ناموسهم اسهلحه تها زمهانی کهه اخهن بعثیهان کهافر در سهرزمین مقهد

اسهشم يسهت د يرگهز آرام

نخوايم نشس او بعد از سه ماه مجدداً به میدان ن رد رف امها بشه وخم از يمرزمهان اخهن شههید آنهها بهدون اعهرا مهی گفت هد کهه او خکهه تهاز میهدان بهود در يهر حملهه
ای که از رر سربازان اسشم بود او مشتاقانه بدون خه

لحظهه درنه

بها عزمهی اسهتوار و اراده آي هین شهرک مهی جسه تها روز موعهود در پشه تانه

می تاخت د فرخاد اهلل اک ر شهید حمید غیاثی از پش په هه ای بل هد شهد او کهه آرپهی جهی زن بهود آمهاده شهلی
رسیده بود که به رر او شهلی

يها بهه جلهو

بهه رهر دشهمن شهد ولهی گوخها لحظهه شههادتش فهرا

کردنهد قله او را ناجوانمردانهه سهوراخ کردنهد او بهه آرزوی نههائی خهود رسهید او تها آخهرخن لحظهه پیهام آور خهون شههیدان بهود پهرچم

اسشم را سرافراز در قله يای مرتف خوزستان به ايتزاز در آورد و باشهد تها بها يهم ارائهه دي هده راه او باشهیم از خهاررات اخهن شههید کهه يهر فهرد مسهلمان بها شه یدن آن
به لرزه در آورد به مادر

می گف مادر دخدار شما شادی آفرخن اس اما نه به شادی دخهدار بها خهدا.زخهارت تهو مهادر خهو اسه نهه بهه زخهارت کهربشی حسهین .آخها تهو

مادر انتظار داری که عروسیم را ب ی ی و پیش شما بمانم در صورتی کهه فرمانهده مهن کهه فرزنهد فارمهه زيهرا اسه مههدی موعهود را دريها که م يرگهز آخها حاضهری کهه
ج هه يای سرخ شده از خون يزاران شههید از مغهزم دور که م دو سها از عمهرم مهی گهبرد و ي هوز  16قهدم خسهوی خهدا بهر نداشهته ام امهروز روز جههاد اسه مهن مهی
روم.آری او از نزد ما رف و يمیشه در قل ما جا دارد.روحش شاد و خاد

گرامی باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
واعدو لهم ماستطتطم من قوه هه بهرای نهابودی دشهم ان دخهن يهر آنچهه در قهدرت دارخهد بکهار ب رخهد .بها سهشم  .سهشمتی شهما پهدر و مهادر عزخهزم را از درگهاه خداونهد
متعا خوايانم و امیدوارم که موف و مؤخد باشهید و در سهاخه اهلل بهه خهدمت زاری اسهشم مشهغو  .بحمهداهلل و بهه خهاری خهدا مهادر جهان و پهدر جهان مها سهالم يسهتیم و
به دعاگوخی مشغو و در ج هه يا پیشتازی می ک هیم ي هامی کهه مها بهه آبهادان وارد شهدخم و بهه ج ههه اعهزام شهدخم دشهمن تقرخ هاً در خهود آبهادان بهود و شه و روز
شهر را يد قرار می داد اما کاری از پیش نمهی بهرد تها اخهن کهه مها در سه ريا مسهتقر شهدخم و يمهان رهوری کهه در نامهه ق لهی براختهان نوشهتم گهاه گهايی آنهان را
اذخ می کردخم اما در خکی از روزيا ناگهان دسهتور آمهد کهه امهروز حملهه سرتاسهری مهی باشهد و باخهد شهما در زخهر آتهش توپخانهه ارتهش جمههوری اسهشمی بهه پهیش
بتازخد و ما با ارشعات از فرمانده حملهه را شهروع کهردخم و سه ريای دشهمن و خاکرخزيهای دشهمن را خکهی په

از دخ هری بهه تصهر خهود در آوردخهم بهه پهیش مهی

رفتیم و دشمن را در يم می کوبیدخم در ي ام حمله تمهام ج ههه و تمهام آسهمان آن قسهم از ج ههه و حتهی بهه گفتهه دوسهتان شههر آبهادان را نیهز دود فهرا گرفتهه بهود
و مان د ش تارخ

يهای عراقهی را م ههدم مهی کهردخم چ هد تهن از بهرادران يهم سه ر يهم شههید شهدند ولهی

شده بود بله مادر و پدر عزخزم به پیش می رفتیم و تانه

ما به پیش می رفتیم و با ؟؟؟ کشته يای عراقی روبرو مهی شهدخم و غ هاخمی کهه از دشهمن بدسه آمهده بهود بهه حهدی زخهاد بهود کهه قابه شهمار
رف که ب وخم اخن که ما تعداد زخادی اسیر گرفتیم اخن حملهه  3روز رهو کشهید و په

ن هود.راسهتی خهادم

آن مها چهون خسهته بهودخم بهه پشه ج ههه خع هی آبهادان م تقه شهدخم و په

از تحقی فهمیدم که در حدود  8166نفر اسیر از عراقی يا گرفتهه و در حهدود  666نفهر از آنهها را کشهته انهد خشصهه اخهن را ب هوخم مهادر جهان و پهدر جهان کهه مها خهدا
و امام زمان در ج هه دخدخم زخرا ي ام حمله يی کدام از بچه يها بهه فکهر جهان خهود ن هود و بهرای پیشهروی از م هار مهین گهباری شهده ای مهی گبشهتیم ولهی يهی
کدام از مین يا م فجر نشد در صورتی که اگر م فجر می شهد که افهرادی کهه از م طقهه مهین گهباری مهی گبشهت د شههید مهی شهدند و خه
من خودم شخصاً ي امی که به پیش می رفتیم در خ

جا خه

خماهاره در چ هد متهری و در جهاخی دخ هر خه

گلولهه تهوپ و خه

موشه

نمونهه دخ هر آن اخهن کهه
کاتیوشها در ک هارم بهه زمهین

خورد ولی به ما آسی ی نرسید ولی سه نفر از برادران که واقعهاً لیاقه شههادت را داشهت د بهه شههادت رسهیدند يهم اک هون کهه مهن اخهن نامهه را مهی نوخسهم چهون خسهته
يستیم به شهر برگشته اخم و خکی از برادران پاسدار اخن پیروزی را به ما ت رخه

مهی گوخهد و مهی گوخهد کهه چهون شهما در اخهن حملهه شهرک کهرده و از جهان خهود کهه

عزخز ترخن چیز شما در دنیا اس گبشته اخد ممکن اس يفته دخ ر به شههر خهود بروخهد ای مهادر و پهدر عزخهز ممکهن اسه مها تها يفتهه دخ هر خها زخهاد خها کهم بهه فسها
بیاخیم و اگر جوا آن نامه را نداده اخد جهوا ن وخسهید کهه مهن خهودم شهاخد بیهاخم خکاخه

دوسهتان و آشه اخان را سهشم برسهانید و از ظهر مهن از روحهی بخوايیهد کهه

شما مادر عزخزم و شما پدر عزخزم را به جای من چ هدخن بهار ب وسهد و يمهین رهور مجیهد هه مح هو هه مههدی عزخهزم و يهادی عزخهزم را و در آخهر شهما يهم بهه جهای
من روحی را ب وسید خشصه چون من خسته ام نمهی تهوانم اسهم خکاخه

دوسهتان و آشه اخان را ب هوخم و ب وخسهم شهما از قهو مهن بهه آنهها سهشم برسهانید.عمهو هه بهی

بی را سشم برسان.خاله يا ه شوير خاله يا سشم برسانید و در آخر شما را به خدا می ساارم.والسشم دوستدار يمه شما حمید

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر و مادر و خانواده با سشم سهشمتی شهما را از خداونهد متعها خواسهتارم اگهر از حها مهن خواسهته باشهی الحمهداهلل مهش و نهاراحتی نهدارم آری مهادر جهان مها
از روزی که اعزام شدخم او به شیراز رفتیم سا

از شیراز ما را به ايواز فرستادند و در اه
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مجید فتحیان
تاریخ تولد1687/5/11 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید مجید فتحیان  :شههید مجیهد فتحیهان فرزنهد مسهعود در بیسه و نههم مهرداد مهاه  8331در روسهتای نوب هدگان از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و
تا سن  1سالکی د رمح زادگاه خود بود  .سها
ادمه داد و سا

بهه يمهراه خهانواده خهود بهه فسها آمهد و سهکون گزخهد  .شههید مجیهد فتحیهان تحصهیشت خهود را تها سهوم دبیرسهتان

يم ام با رزم دگان کفر ستیز رايی ج ههه يهای ج ه

گردخهد و  3مرت هه بهه ج ههه رفه و مهدت خکسها ج یهد شههید فتحیهان جهوانی انقشبهی و پهر

کار بود و در تمام جرخانات مبي ی و انقشبهی شهرک و فعالیه داشه  .اخشهان در پاخ هاه میهثم  ،مسهجد صهاح الزمهان (ع) و مسهجد بیه الهه و حهز جمههوری فسها
شرک فعا داش  .و در دعايا و سرکشی به م از شهدا پیش قهدم بهود و نمازيهاخش را بهه جماعه مهی خوانهد و نمهاز شه خهوان و بهاتقوا بهود و بهه دعايهای کمیه
،ندبه ،توس عشقه فهراوان داشه و ت هها آرزوخهش شههادت بهود  .شههید مجیهد فتحیهان سهرانجام در تهارخ  8361/86/36در م طقهه شهلمچه در عملیهات کهربشی  1بهر
اثر اصاب ترکش به پا و مو انفجار به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8111661KAKA668-668.jpg, 8111661KAKA661-668.jpg, 8111661KAKA663-668.jpg, 8111661KAKA663-668.jpg, 8111661KAKA661668.jpg, 8111661KAKA666-668.jpg, 8111661KAKA667-668.jpg, 8111661KAKA661-668.jpg, 8111661KAKA661-668.jpg,
8111661KAKA686-668.jpg

8111661KAKA688-668.jpg, 8111661KAKA681-668.jpg, 8111661MAKA668-668.jpg, 8111661KAKA633-668.jpg, 8111661KAKA611668.jpg, 8111661KAKA611-668.jpg, 8111661KAKA618-668.jpg, 8111661KAKA611-668.jpg, 8111661KAKA636-668.jpg,
8111661KAKA681-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ناصر فروهیده
تاریخ تولد1687/1/15 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید ناصر فرويیده  :شهید ناصر فرويیهده فرزنهد ع دالرسهو در پهانزديم اردخ هشه مهاه  8337در شهرسهتان فسها در خهانواده مهبي ی بهه دنیها آمهد و تحصهیشت خهود
را تا کش

سوم نظری در دبیرستان ولی عصهر در رشهته اقتصهاد در شهرسهتان فسها ادامهه داد شههید ناصهر فرويیهده فعالیه بسهیاری در پاخ هاه بسهیج مسهجد بیه الهه

و حز جمهوری اسهشمی و مدرسهه داشهته اسه شههید ناصهر فرويیهده از لحهاظ اخهش و رفتهار بسهیار نمونهه بهود و در اد و برخهورد بها دخ هران زبهانزد بهود  .شههید
ناصر فرويیده در دوران تحصی خود حدود سه بار بهه ج ههه يهای کفهر سهتیز اعهزام شهد و در م هار عملیهاتی ج هو و فهاو فعالیه چشهم یری داشه  .شههید ناصهر
فرويیههده در تههارخ  8361/86/3در عملیههات کههربشی  3در م طقههه عملیههاتی شههلمچه مفقههود االثههر گردخههد و پیکههر مطهههر شهههید ناصههر فرويیههده در تههارخ 8376/3/83
مورد تفحص قرار گرف و سا

در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد .روحش شاد و خاد

گرامی باد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8163116KASA668-668.jpg, 8163116KASC668-668.jpg, 8163116KASC661-668.jpg, 8163116MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمئ مهدی فرهمند پور
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمهد مههدی فريم هد پهور  ،شههید محمهد مههدی فريم هدپور فرزنهد ابهرايیم در خکهم فهروردخن مهاه  8336در فسها در خهانواده ای نسه تاًمرفه بهه دنیها
آمد و بزر شد و تحصیشت خود را تها کهش
عشقه نشان نمی داد  .ساده پو

وخو

چههارم دبیرسهتان ادامهه داد  .شههید فريم هدپور بها وجهود اخ کهه وسهائ رفهاه بهراخش آمهاده بهود اصهشًبه دنیها و مادخهات

برخورد بهود و از تظهاير مت فهر بهود  .شههید فريم هدپور بهه حجها و عفها ايمیه بسهیاری مهی داد  .دوسه داشه يهر چهه

دارد راه اسشم و مسلمین و انقش اسشمی کشور

خر ک هد و بهه واج هات ايمیه بسهیار داشه  .شههید فريم هدپور از رشهته يهای ورزشهی بهه فوت ها مهی پرداخه

 .اخشان به عل عشقه وافر خود به ارزشهای واالی اسشمی و خها کشهور
شلمچه مهورخ  8361/86/3بهر اثهر جراحهات وارده مفقهود الجسهد گردخهد و په

بهه ج ههه يهای کفهر سهتیز اعهزام شهد و بعهد ازسهه مهاه در عملیهات کهربشی  3در م طقهه
از چ هدی در تهارخ 8373/1/1در گلهزار شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .والسهشم .

روحش شاد و رايش پر ريرو باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8166811KYAA668-668.jpg, 8166811KASC668-668.jpg, 8166811MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد حسین فریدون پور
تاریخ تولد1688/1/17 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شههید محمهد حسهین فرخهدون پهور در تهارخ  8333/1/87در خهانواده ای متوسهط و مهبي ی بهه ي هام اهلل اک هر اذان ظههر در شعرسهتان فسها دخهده بهه جههان گشهود و
باتولد خودشهادی و خهو

قهدمی را بهه خهانواده خهود بخشهید خع هی از برکه وجهود عزخهز

خداونهد مح ه و توفیه بهه پهدر

داده و توانسه خانهه ای م اسه تهر

تهیه ک د تا محمد حسین در محیطی در قل شههر و در ج ه مسهجد کهه جاخ هاه ع هادت اسه رشهد و نمهود نماخهد دسه دو سهاله بهود کهه پهدر
زخارت مرقد مطهر سهید الشههدا نائه گهردد و او از فهرا پهدر کفشههای او را در آغهو

گرفتهه بهه خهوا مهی رفه در کهودکی بچهه ای شهاد و بها يهو

بسیار مهربان و با گبش بود  .در سن چهار سال ی به زخهارت حضهرت رضها علیهه السهشم مشهر مهی شهود و اخهن آرزوی مهادر
دلش می خواس درباره ی يمهه چیهز ارهشع داشهته باشهد دوران ابتهدائی شهاگردی موفه و ممتهاز بهود و په
در کش

او نظری ث

نام نمود در اخهن سهالها کهه مهی گبشه و سها رشهد و نمهو و پهرور

تابستان از يمان بچ ی به کار مشهغو و مهزد روزانهه ا

موفه گردخهد بهه
و ک جکهاو و

بهود کهه بها قهدم او تحقه مهی خابهد

از دوره راي مهائی بهه مدرسهه دکتهر علهی شهرخعتی وارد و

روحهی و اخشقهیش بهود بسهیار مطالعهه مهی نمهود چهون در تعطهیشت

را مرته کتها خرخهداری مهی کهرد و مطالعهه مهی نمهود .بهتهرخن خهادبودی يهای او کتابخانهه کهوچکی اسه

در م ز انواع کتابهای مختل در مسهائ دخ هی هه اخشقهی عقیهدتی و کتابههای مفیهد ارزنهديای از آثهار گران ههای شههید مطههری و دکتهر شهرخعتی وجهود دارد  .محمهد
حسین در تارخ  8368/8/1در حمله فت الم ین در شو

و در ج ههه رقابیهه بهه شههادت نائه شهد و ب ها بهه گفتهه خهود

بهه مهمهانی الههی فراخوانهده مهی شهود و بهه

سعادتی که در آرزوخش بود می رسهد رايهش پهر ريهرو بهاد .خهانواده شههید محمهد حسهین افتخهار دارد کهه چ هین فرزنهدی را در دامهن خهود
اسشم و انقش اسهشمی و دفهاع از حیثیه و شهراف تقهدخم نمهوده اسه امیهد اسه اخهن يدخهه کوچه

مهورد ق هو خهدای ت هار و تعهالی قهرار گرفتهه و او و يمهه

شهیدان را با شهیدان صدر اسشم محشور و روحشان شاد فرماخد و به يمه توفی ادامه دادن رايشان عطا نماخد  .والسشم

وصی نامه:

پهرور

داده و آن را بهه

بسمه تعالی
قسمتی از وصی نام شهید محمد حسین فرخهدون پهور  :بدانیهد کهه شههادت خه
فراخوانده می شود تا در جوار قرار گیرد و به سعادت ابدی برسد پ

سهعادت اسه و رايهی اسه کهه بهه خهدا خشهم مهی شهود و شههید بهه مهمهانی خهدا

برای اخن سعادت ابدی شهید گرخه نک ید بلکه خوشحا و شاد باشید  .والسشم

خاررات:
بسمه تعالی
قسمتی از نامه محمد حسهین فرخهدون پهور  :امیهدوارم کهه اخهن رزم هدگان بتوان هد بهه اخهن مله خهدم ک هد و عمهر صهدام را پاخهان دي هد و عیهدی بهه اخهن خهانواده
اخرانیان مخصوصا خانواده شهدا و رزم دگان بدي د ير ناراحتی که از من داشتید ب خشید و مرا به خدا بساارخد زی
8166711KAKA668-668.jpg, 8166711KAKA661-668.jpg, 8166711KASA668-668.jpg, 8166711KASA668-661.jpg, 8166711KASA668663.jpg, 8166711KASA668-663.jpg, 8166711KASA661-668.jpg, 8166711KASA661-661.jpg, 8166711KASA663-668.jpg,
8166711MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید یحیی فالحی
تاریخ تولد1688/3/14 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی شهههید بزرگههوار خحیههی فشحههی  :شهههید خحیههی فشحههی در تههارخ  8333/6/11در روسههتای ک کههان بههه دنیهها آمههد  .در دامههان مههادری مهربههان و پاکههدامن و
پدری زحم کش و فداکار بهزر شهد  .شههید  1سهاله بهود کهه بهه فسها آمهده و تحصهیشت خهود را تها چههارم نظهری در رشهته ی رخاضهی و فیهز ادامهه داد  .شههید
خحیی در م ارزات قهرمانانهه ی امه اسهشمی در اخهام شهکويم د انقهش حضهوری چشهم یر داشه و خانهه ی آنهها پاخ هاه فعالیه يهای سیاسهی بهود  .شههید از يهی
کوششی در جه برپاخی نظهام مقهد

اسهشمی درخهغ نداشه  .بهه نمهاز ايمیه زخهادی مهی داد  .نمهاز را بهه جماعه مهی خوانهد بهه مسهجد بیه اهلل و مسهجد امهام

حسین می رف و فعالی می کرد  .شههید خحیهی بها شهروع ج ه
شرک کرد  .روح نا آرام و سراسهر اشهتیا شههید فشحهی په
په

تحمیلهی مردانهه سهشح بهر گرفه و بهه ج ههه رفه  .شههید بزرگهوار در عملیهات فهاو و فهت الم هین
از چ هدخن سها ن هرد بهی امهان بها دشهم ان در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی  3مفقهود شهد و

از سهها يههای دوری در تههارخ  8373/1/1مههورد تفحههص قههرار گرفه و بههه زادگههايش بازگشه و بههه خهها سههارده شههد  .روحههش شههاد و رايههش پههر ريههرو بههاد .

والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید محمد فنایی
تاریخ تولد1683/7/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید سههید محمههد ف ههاخی  :شهههید سههید محمههد ف ههاخی فرزنههد سههید ابههوترا در خکههم مهههر مههاه سهها  8336در روسههتای دسههتجه از توابه شهرسههتان فسهها در
خانواده ای فقیر اما مبي ی و با اخمان به دنیا آمد و در دامان پهدری زحمه کهش کهه بها شهغ کهارگری مخهار خهانواده خهود را بهه سهختی و بها درآمهد کهم تهنمین مهی
کهرد و مهادری فههداکاری و مهربهان پههرور

خافه  .او تحصههیشت خهود را در دوره ی ابتههدائی در روسهتای دسهتجه شههروع کهرد و تهها کهش

په جم ابتهدائی در

خوانههد

بعد از پاخان دوره ی ابتدائی به عله ضهع مهالی دخ هر نتوانسه ادامهه تحصهی ديهد و چهون فرزنهد بهزر خهانواده بهود در ک هار پهدر بهرای تهنمین مخهار بهه شهغ
کارگری مشغو شد  .مدت زخادی از شهروع ج ه
زخاد به ع وان بسیجی رايی ج هه يای ج ه

تحمیلهی نمهی گبشه کهه بها تغییهر دادن سها تولهد

و زخهاد کهردن سه ش و راضهی کهردن خهانواده بها عشقهه ی

شهد  .او در دو مرحلهه در عملیهات فهت خرمشههر شهرک کهرد و سهرانجام در بیسه و سهوم تیرمهاه سها  8368بهه عله

اصاب ترکش بهه سهر در م طقهه شهلمچه بهه شهر شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای روسهتای دسهتجه بهه خها

سارده شد  .خصوصیات اخشقی شهید  :شهید سید محمهد رضها ف هاخی فهردی مهؤمن  ،مهؤد و انقشبهی بهود  .او بسهیار مهربهان و زحمه کهش بهود  .صهداق و راسهتی
در وجود

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

رخشه داش او از کودکی کارکن بود  .از يمان اواخ در پاخ اه و مسجد روستا فعالی داش  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

8171616KAKA668-668.jpg, 8171616MKAA668-668.jpg, 8171616MKAA668-661.jpg, 8171616MKAA668-663.jpg, 8171616MKAA668663.jpg, 8171616MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالعظیم فیروزی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی شهههید بزرگههوار ع ههدالعظیم فیههروزی  :شهههید فیههروزی در تههارخ  8311/7/8در فسهها دخههده بههه جهههان گشههود  .شهههید در خه

خههانواده ی مههبي ی و متههدخن

بزر شد تا به سن مدرسه رسید  .مقطه ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و وارد مدرسهه راي مهائی شهد  .شههید بزرگهوار تها کهش

خوانهد و

سا

او راي مهائی در

تر تحصی کرد و به ج هه يای ح عزخمه نمهود  .شههید بزرگهوار بهه مسهائ نظهامی و مهبي ی ايمیه فهراوان مهی داد خیلهی خهو

اخهش و مهربهان بهود

 .مؤمن و متدخن بود و به نماز و روزه ايمی می داد  .نماز را سر وق مهی خوانهد و بهه مسهجد مهی رفه و در پاخ هاه بهش فعالیه داشه و شه يها بهه ن ه هانی مهی
رف  .خکی از خصوصیات خیلی خو و بارز شهید اخهن بهود کهه بها اولهین برخهورد نظهر يهر انسهانی را نسه
يم ان و به خصو

خانواده ا

بهه خهود جله مهی نمهود و از صهفات پسه دخده او کهه بهر

روشهن بهود عشقهه ی شهدخدی بهه مسهجد و جلسهات دعها بهود و شههید در تهارخ  8367/3/3در م طقهه ی شهلمچه بهه شههادت رسهید

و به آرزوی دخرخ ه ی خود رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8173118KASA668-668.jpg, 8173118MKAA668-668.jpg, 8173118MKAA668-661.jpg, 8173118MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیرضا فیروزی
تاریخ تولد1683/3/15 :
تاریخ شهادت1633/8/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید علیرضها فیهروزی ؛ شههید بزرگهوار در سها  8336در روسهتای صهغا چفه در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود و تقرخ ها و تقرخ ها  1سهال ی
در اخن روستا زندگی می کرد و سا

بهه يمهراه خهانواده بهه فسها آمهد و يمهین جها سهاکن شهدند و تحصیشتشهان را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاندند و در حهالی کهه بهه

تحصی کردن مشغو بودند در تابستانها به يمراه پدر
و سا

کشاورزی مهی کهرد و در اخهن مهدت ج ههه را ريها نکهرد و يمهدو

پهدر بهه امهر معها

خهانواده مهی پرداخه

در سا  8361بود که به ج هه يهای حه علیهه باره عزخمه کهرد و بهرای پاسهداری از انقهش و مهیهن اسهشمی دفهاع کهرد و در کهربشی  1مجهروح گردخهد

و معاون گردان سلمان را به عهده داشه و در پاخ هاه میهثم يهم فعالیه مهی کهرد و حضهور شههید در مسهجد نقه
کمی شرک می کرد و خود

بهه سهزای را بهر عههده داشه و در مراسهم دعهای

يم قرائه مهی نمهود و در سهو شههدا نوحهه مهی خوانهد نمهاز از نخسهتین آموختهه يهای او بهود کهه از ابتهدای کهودکی از پهدر و مهادر

فاضلش فرا گرف و به آن عشه مهی ورزخهد و فهردی مهومن و انقشبهی بهود و سهرانجام در سها  8366/3/16در عملیهات نصهر  3در محه بهاوون در خیه انصهار امهام
حسین علیه السشم قرار گرف .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه علیرضا فیروزی فرزنهد سهیاه  ،شهرسهتان فسها  ،تهارخ وصهی نامهه  ، 8361/81/3محه  :پادگهان شههید دسه بهاال  " ،الحمهدهلل الهبی اذيه اللیه مظلمها
؟؟ و جاء خال هار م صرا برحمه و ؟؟؟ ضهیاء و انها فهی نعمتهه ".سهتاخش از آن خهدا يسه کهه شه تارخه

ک هد را بهه قهدرت خهوخش ؟؟؟ و روز روشهن ک هد را برحمه

خود برود و روش ی روز را در آن حا که من بودم در بر مهن کهرد ؛ بها درود فهراوان بهه م جهی عهالم بشهرخ ولهی عصهر عجه اهلل تعهالی فرجهه امهام زمهان عجه اهلل و
نائه بهر حقهش امهام امه آن قله تا هده و مستضهعفان خمی هی ک یهر و بها سههشم و درود بهه تمهام شههدای اسهشم اسهرا و خهانواده شههدا و بها سهشم و درود بهه امه
شهیدپرور به خصو

مل شهید پرور فسا و با سشم و درود به تمهام رزم هدگان اسهشم کهه بها اخثهار خهون خهود دشهتهای وسهی کشهور را از لهو

وجهود دشهمن پها و

مکت اسشم را در خاورمیانه و بلکه در تمام دنیا انتقا داده اند سهشم خهدم پهدر و مهادر گهرامیم مادرجهان خهدا ک هد کهه يمیشهه سهالم بهوده باشهی و بها کمها افتخهار
زندگی ک ی وصی نامه ای که اخن ب ده حقیر خدم شما می نوخسهم بهه خهارر دلهداری دادن بهه شماسه مادرجهان انقهدر مقهام تهو شاخسهته اسه کهه زبهانم گوخهای او
ندارد مادر جان سر ر بهش می اخستم او تو را بهه بهشه مهی فرسهتم بعهد اگهر لیهاقتش داشهتم خهودم چهون تهو بهودی کهه بهشه را بهرای مهن فهرايم کهردی په
شاخسته بهش تو ای مادرجان باخستی ب خشهی از اخهن کهه فرزنهد خهوبی بهرای شهما ب هودم و قهدر اخهن يمهه زحمهات شهما را نتوانسهتم ج هران که م از شهما و از خهدای
م ان می خوايم که مرا به بزرگواری خدا و خودت ب خشی مادر در لحظات آخهر مهرا حهش کهن و از شهما خهداحافظی مهی که م سهشم بهه پهدر زحمه کشهم کهه مهدت
 86سا مرا در دامهان خهودت پهرور

دادی شه و روز زحمه کشهیدی و مهرا بهه اخهن سهن رسهاندی و مهرا بهه ج ههه فرسهتادی پهدرجان اخهن باعهث افتخهاری اسه

برای شما که چ ین فرزندی را تربی کردی و تحوخ اخهن اجتمهاع دادی پهدرجان مهن امهانتی بهیش پهیش شهما ن هودم و از خهدا بهودم و خهدا مهرا در يهر موقه از زمهانی
که دوس داشته باشد مهی گیهرد په

چهه افتخهار اسه کهه انسهان در راه خهدا بها کمها افتخهار شههید شهود يمهین رهور کهه قهرآن مهی فرماخهد " :انها هلل و انها الیهه

راجعون" .در آخرخن لحظات زندگی از شهما خهداحافظی مهی که م و از شهما رله حهش بهودی مهی که م سهشم بهه بهرادران و خهوايران و دوسهتان محتهرم سهشم گهرم
مرا از قل ی مملو از عش حسهین علیهه السهشم و کهربشی حسهین علیهه السهشم بابخرخهد دوسهتان بهرادران دنیها محیطهی گهبرا اسه اخهن دنیها بها تمهام تجمهشت ک هار
گبارخد و يجوم بیاورخد به ج هه يا و وجود خدای خهود و امهام زمهان عجه اهلل خهود را ب ی یهد بیائیهد ب ی یهد اخهن عاشهقان حسهین علیهه السهشم چ ونهه از دخهار خهود و از
زن و فرزند خود گبشته اند و با جان و د جهوا "يه مهن ناصهر خ صهرنی" امهام حسهین علیهه السهشم را جهوا مهی دي هد دوسهتان اگهر تهاگ ون در اشهت اه بودخهد بهه
اشت اه خود پی ب رخد و پشتی ان والخ فقیه باشید که خدا پشتی ان شماس  ،نماز جمعهه را يهر چهه بها شهکويتر بهه جها بیاورخهد کهه اخهن نمهاز جمعهه يها اسه کهه پشه
دشمن را به زمین می آورد امام را ت ها ن بارخد که خدا ت هاختان مهی گهبارد بهه مسهاجد يجهوم بیاورخهد کهه مسهاجد سه ر اسه از سهخ ان امهام امه دعايهای کمیه و
توس را ير چه با شکويتر به جا بیاورخد که يی چیز برنده تر از شمشهیر نیسه بهه جهز دعها از سهخ ان علهی علیهه السهشم در پاخهان از تمهام شهما خهداحافظی مهی که م
اگر خدا فیض شهادت نصی م کرد از برادرم مصطفی ؟؟؟؟ مقام می خوايم که به خاد دعای توس در خانه ی ما باشد  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عنایت اله فیروزی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید ع اخ ه اهلل فیههروزی  :شهههید ع اخ ه اهلل فیههروزی فرزنههد قههدرت الههه در چهههارديم خههرداد مههاه  8336در فیروزادمههرد متولههد شههد شهههید در خههانواده ای
وارد دوره راي مهاخی شهد شههید فیهروزی عشقهه ی

زحم کهش و متهدخن بهزر شهد تحصهیشت خهود را در دبسهتان اسهتقش (ساسهان سهاب ) سهاری نمهود و سها

خاصی به بسیج داش و در تمام نماز جماع يها و جمعهه يها و مراسهم يهای ع هادی و سیاسهی شهرک مهی نمهود بعهد از اتمهام کهش
بسیجی برای آموز

کافی به پادگهان شهیراز اعهزام شهد شههید فیهروزی  83سها بهیش نداشه و بعهد از آمهوز

دوم راي مهاخی يمهراه نیرويهای

در پادگهان شهیرازی بهدون اخ کهه خهانواده ا

متوجهه

رفتن شهید ع اخ اهلل فیروزی به ج هه شوند از يمان شهیراز بهه ج ههه حه علیهه باره اعهزام شهد شههید فیهروزی در ي امیکهه تعطیه بهود مخصوصهاً در تابسهتان در
باغی مشغو کار می شد شهید فیروزی در اخهش و رفتهار بسهیار نمونهه بهود شههید بزرگهوار در تهارخ  8361/1/8در م طقهه حها عمهران بهه درجهه رفیه شههادت نائه
آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8173117KAKA668-668.jpg, 8173117MAKA668-668.jpg, 8173117MKAA668-668.jpg, 8173117MKAA668-661.jpg, 8173117MKAA668663.jpg, 8173117MNAA668-668.jpg, 8173117MNAA668-661.jpg, 8173117MNAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کریم فیروزی
تاریخ تولد1681/6/13 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسمه تعالی
فرازی از زنهدگی نامهه شههید کهرخم فیهروزی  :شههید کهرخم فیهروزی در سها  8337در خهانواده ای مهبي ی در شههر قطه آبهاد جههرم اذان مغهر بهه دنیها آمهد مهادر
اخشان که زنی متدخن و با اخمان يست د می گوخد از يمان موق کهه رفه کهوچکی بهود چشهمانش بهر عجی هی داشه مثه اخهن بهود کهه از سرنوشه او بها خ هر باشهد
در سن  6-1سال ی عشقه عجی ی به مراسم سی ه زنی ماه محرم داش و ير شه بهه اصهرار بها مهادر و خهانواده بهه مراسهم مهی رفه مثه اخ کهه اخهن بچهه خهو اخهن
مراسم را در می کرد کم کم که بزرگتر شد خانواده را جم مهی کهرد او نوحهه خهوانی مهی کهرد و از بقیهه مهی خواسه سهی ه بزن هد عشقهه زخهادی بهه ج ههه داشه و
از پدر و مادر

تم ا می کرد که او به ج ههه بفرسهت د والهدخن بهه او مهی گفت هد در

بخهوان مهی گفه آنجها يهم کهش

در

بچه ای بود که يرگز روی پدر و مادری درشتی نمی کرد دخ ر اخهش خهوخش اخهن بهود کهه حتهی در کاريهای خانهه مهادر را کمه
کرد از خانواده وسائلی نمی خواس که در تهوان آنهها نمهی باشهد بل هد صهح
بود و سرانجام در ي ام غرو درس وقتی که به دنیا آمده خ ر شهادتش

اسه عشقهه زخهادی بهه ورز

داشه

مهی کهرد جلهوتر از يمهه سهشم مهی

نمهی کهرد و يمیشهه بهه بزرگتريها احتهرام مهی گباشه در رايایمهائی يها يمیشهه مقهدم
رساندند خاد کرخم و يمه ی شهیدان گرامی باد .والسشم

وصی نامه:
به نام خال يستی
با عر

سشم و سشمتی خهدم خهانواده عزخهز و بهتهر از جهانم بهه خصهو

مهادر و پهدر عزخهزم مادرجهان اگهر از حها مهن بخوايیهد بهه لطه الههی خهوبم و مشلهی

نیس جز دوری شما عزخزان مهادر و پهدر و خهوايران و بهرادران عزخهزم خواسهتم ق ه از عملیهاتی کهه تها چ هد روز دخ هر در پهیش دارخهم براختهان نامهه ب وخسهم در اصه
خواستم وصی خود را نوشته باشم چون به دلم گواه شده کهه اخهن نامهه آخهرخن نامهه ای اسه کهه براختهان مهی نوخسهم مهادر عزخهزم چ هد شه ق ه خهوابی دخهدم کهه
مطمو م با دوستان شهیدم يم ام می شوم مادر عزخزم لطفا مرا ب خش مهی دانهم اخهن حرفهها براخه دردنها اسه امها مهی خهوايم ب وخسهم تها بهدانی چقهدر اخهن مهدت
براخم ناراح ک ده بود وقتی بهترخن دوستانم شهید دش د و مهن را ت هها گباشهت د مادرجهان خهوا دخهدم بهه کهربش رفهتم و ق هر شهش گوشهه امهام حسهین علیهه السهشم

بغ گرفتم و گرخه می کردم با دستان ح ا بسته و بوی گش که تمهام فضها را پهر کهرده بهود مهادر مطموه م آنجها بهشه بهود عزخهزانم در پاخهان از يم هی شهما التمها
دعا دارم و می خوايم مرا حهش ک یهد مادرجهان پهدر بزرگهوارم از شهما مهی خهوايم اگهر شههید شهدم بهراخم گرخهه نک یهد زخهرا راه مهن بهتهرخن راه اسه سهشم مهرا بهه
تمامی دوستان و آش اخان برسانید و به آنها ب وئید کرخم به رايهی رفه کهه خهود انتخها کهرده و بهزودی بهه آرزوخهی کهه داشهتم خع هی شههادت مهی رسهم يم هی شهما
عزخزان به خداوند بزر می ساارم .خدان هدار کرخم فیروزی تیرماه  8366ساع  81/16ش  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مهدی قلی فیروزی
تاریخ تولد1661/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد حسین قاسمی
تاریخ تولد1685/6/7 :
تاریخ شهادت163/5/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
وجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید نبی اله قاسمی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید ن ی اهلل قاسمی ؛ شهید ن هی اهلل قاسهمی در سها  8331بهه دنیها آمهد  .شههید بزرگهوار دوران کهودکی ا
و قرآن الف دخرخ ه داش  .دوران ابتداخی و راي ماخی را با موفقیه پشه سهر گباشه  .شههید بها دوسهتان خهو

را در خانهه ای پهرور

خافه کهه بها اسهشم

رفتهار بهود و در میهان دوسهتان و بسهت ان بهه اخهش

نیکو و صفات پس دخده مشهور بهود صهفا و صهمیمی در تمهامی برخورديهای اخشهان بها يمکشسهی يهاخش بهه چشهم مهی خهورد  .شههید بزرگهوار در فصه تابسهتان يهم
برای کم

به خانواده کار می کرد چون در خانواده ای متوسط بهزر شهده بهود ب هابراخن بهرای کمه

باالخی برخوردار بود کم حر مهی زد بیشهتر ي هامی کهه صهح

بهه خهانواده کهار مهی کهرد و کمه

خهر خهانواده بهود  .از اخمهان

مهی کهرد در فکهر عمه کهردن بهه آن بهود بها خهانواده مهربهان و رئهو بهود از شهیفت ان ايه بیه

خصوصا امام حسین علیه السشم بود و به امهام رحمهه اهلل علیهه عشقهه ی زخهادی داشه  .شههید بزرگهوار در تهارخ  8368/7/8بهه م طقهه ج هو اعهزام شهد و در مهورخ
 8368/8/18در عملیهات والفجههر خه

در محه تاهه  871شههريانی مفقههوداالثر گردخهد کههه جسهد پههاکش په

زادگايش بازگش و به خا سارده شد .روحش شاد و خاد

از سههالها مههورد تفحهص قههرار گرفه و در سهها  8371بههه

گرامی و پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سشم به حضرت مهدی عج اهلل و نائ بر حقهش امهام خمی هی کهه مها را در مه جش بزرگهی کهه آمرخکهای جههانخوار بهرای اخهن امه يمیشهه بیهدار درسه کهرده
بود نجات داد و با درود و سشم به امه شههید پهرور کهه حتهی خه

لحظهه از ج ههه يها غافه نیسهت د و از مها و جهان و فرزنهدان خهوخش مهی گبرنهد و آنهها را در راه

اسشم اتفا می ک د و بها سهشم بهر شههیدان راه حه و آزادی کهه از يمهه چیهز خهود گبشهت د از زن و فرزنهد از جهان و مها از يمهه گباشهت د و بهه ج ههه يها آمدنهد و
آخر يم به آرزوی خود که شهادت رواق خع ی لقاء اهلل بهود رسهیدند و امیهدوارم کهه شهما يهم مان هد دخ هر خهانواده يهای رزم هدگان باشهید کهه از او ج ه

تها بهه حها

در اخن ج هه يا يست د و يی ناراحتی يهم ندارنهد و امیهدوارم کهه شهما يهم نهاراحتی نداشهته باشهید کهه فرزنهدتان چ هد مهدتی در ج ههه مهی باشهد و ازخهود يهم مغهرور

نشوخد ان شاء اهلل و ناراح من يم ن اخد چون من در مقابه شههیدان ج ه

تحمیلهی و شههیدان صهدر اسهشم خع هی حضهرت ع ها

علیهه السهشم و رفه شهش مايهه

ی امام حسین علیه السشم خع هی علهی اصهغر چیهزی نیسهتم يمهانطور کهه مهی دانیهد سهر امهام حسهین علیهه السهشم را برخدنهد ،خهارانش را شههید کردنهد  ،فرزنهدانش را
امهام زخهن العابهدخن علیهه السهشم و خهواير

شهید کردند که فرزند

زخ ه سهشم اهلل علیهها را بهه اسهیری بردنهد اخهن مصهی

؟؟؟؟ در صهدر اسهشم بهه ائمهه ارههار

وارد شد يمه می دان د و حقا شما يم می دانید و امیدوارم که بهرای اخهن مصهی تها ناراحه باشهید نهه بهرای مهن کهه يهی نیسهتم در آخهر از شهما مهی خهوايم کهه يهی
وق امام را فرامهو
نک ید اگر اخن ج

نک یهد  ،رزم هدگان را فرامهو

نک یهد و آنهها را دعها ک یهد  ،دخ هر سهر شهما را درد م هی آورم .خدان ههدار  .ب هده خداونهد قاسهمی امهام را فرامهو

 16سا يم رو بکشد ما اخستاده اخم  .والسشم

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خههدم پههدر گههرامیم نههوراهلل قاسههمی ؛ سههشم  ،خههدم پههدر گههرامیم نههوراهلل قاسههمی ؛ په

از تقههدخم عههر

سههشم و سههشمتی شههما را از درگههاه اخههزد متعهها خوايههان و

خواستارم و امیدوارم که حالتان خو بوده باشد و يی گونه مشلی بر چهره ی م ارکتان ن اشد و يمیشه
8116136KAKA668-668.jpg, 8116136KASA668-668.jpg, 8116136KASA668-661.jpg, 8116136KNAA668-668.jpg, 8116136KNAA668661.jpg, 8116136KNAA668-663.jpg, 8116136KVAA668-661.jpg, 8116136KYAA668-668.jpg, 8116136KVAA668-668.jpg,
8116136KNAA668-663.jpg, 8116136KASA6686

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جواد قدر
تاریخ تولد1686/5/13 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8111683KAKA668-668.jpg, 8111683MAKA668-668.jpg, 8111683MKAA668-668.jpg, 8111683MKAA668-661.jpg, 8111683MKAA668663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عزیزاله قربانی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید عزخزالهه قربهانی  :شههید عزخزالهه قربهانی فرزنهد حسهن در خکهم خهرداد مهاه  8338در دسهتجه از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد  .شههید عزخزالهه
قربانی در خانواده ای کشاورز و زحمتکش بزر شد تحصیشت خهود را تها سهوم راي مهاخی ادامهه داد شههید قربهانی ت هها پسهر خهانواده بهود و جهوانی مهؤمن و معتقهد بهود
 .شهید عزخزاله قربانی تمام يم و غمهش انقهش و ارزشههای انقشبهی و اسهشمی بهود بهه سهوی ج ههه يهای جههاد در راه خهدا اعهزام شهد  .شههید قربهانی بهه اسهتخدام
سااه پاسداران درآمهد و در مهدت  6مهاه در دو نوبه بهه ج ههه رفه و سهرانجام شههید عزخهز الهه قربهانی در تهارخ 8368/1/1در م طقهه پاسه اه شههريای تاهه  871در
حین درگیری با دشمن مفقهوداالثر شهد و بعهد از چ هدخن سها مهورد تفحهص قهرار گرفه و در تهارخ  8373/3/83در زادگهايش بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و
خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" وال تحس ن البخن قتلوا  " .....با درود به ري ر ک یر انقش و با سشم بهه تمهام رزم هدگان و بها درود بهه تمهام شههیدان و سهشم بهر شهما مله قهرمهان و سهشم بهر پهدر
و مادرم چ د سخن با مله قهرمهان و بهرادران و خهوايران و پهدر و مهادرم دارم  :ای مله شههید پهرور ای بهرادران تها آنجها کهه مهی توانیهد تها آخهرخن لحظهه اسهشم را
خاری ک ید و به فرمان امام باشید و امام را دعا ک ید و اگر شهید شدم راه مهن را ادامهه ديیهد مهوقعی کهه امهام مهی گوخهد ج ههه يها را خهالی نک یهد باخهد بهه ج ههه بیائیهد
ای برادران ج هه را خهالی نک یهد نمازيهای خهود را حتمهاً در مسهجد بخوانیهد پشه سهر روحانیه حرکه ک یهد در شه های جمعهه و دوشه ه حتمهاً دعها را بخوانیهد  .ای
بهرادران پیههرو يوايههای نفسههانی خههود ن اشهید  .چههه در ج هههه و چههه در پشه ج هههه م افقهانی کههه مههی خواي ههد بههه اسههشم و امهام لطمههه بزن ههد آنههها را نههابود ک یههد  .ای
خوايران حجا شما کوب ده تر از خون مهن اسه مهوقعی کهه حجها خهود را حفهظ کهردی اسهشم را بهاالبردی ای پهدر و ای مهادر مهربهانم و ای خهوايرانم مهرا حهش
ک ید ير بدی و ناراحتی از دس من دخدی ب خشهید و از کلیهه بهرادران و خهوايران مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی را ن ههدار

و در آخرخن دستخطی که از اخشان بجهای مانهده اخهن مطاله را خهادآوری نمهوده انهد  :چ هد سهخن بها بهرادران و خهوايران مسهلمان و شههید پهرور اخهران دارم بخصهو
برادران پاخ اه کوثر دستجه  :اسشم در چ ه
مسوله اصلی ما ج

کهافران اسه و وظیفهه شهرعی الههی مها اسه کهه تها آخهرخن قطهر? خهون خهود جلهوگیری ک هیم از نهابودی اسهشم حها

اس ای برادران مها ن اخهد از کشهته شهدن يهرا

داشهته باشهیم ای بهرادر و خهواير ررفهداری از والخه فقیهه خکهی از وظهاخ مها اسه  .سهخ ی

با پدر و مادرم اگر من شهید شدم شما يی ناراحه نشهوخد و شهکر خهدای را بجها آورخهد چهون فرزنهد شهما در راه خهدا کشهته شهده اسه چهون کشهته شهدن در راه خهدا
سعادت اس و امیهدوارم کهه اخهن سهعادت نصهی مهن شهود و شهما خهوايران فقهط يمهانطور مان هد زخ ه ( ) حرکه ک یهد خداونهد مهی فرماخهد " انها هلل و انها الیهه
الراجعون " و در جاخی دخ ر می نوخسد خدا را شکر می ک م که توفی پیدا کردم تها بهه ج ههه بهروم خهدا را سهاا
به مسلمانی نیرو می ديی تا کفاران نتوان د بر آنها غل ه شوند ای کا

کهه تمهام نعمه يها را بهه مها دادی خهدا را شهکر کهه

من چ هد بهار زنهده مهی شهدم و بهاز شههید مهی شهدم سهشم بهر امهام امه  ،امیهد مسهلمانها  ،پیهر

جماران  ،خمی ی ب شکن  ،درود بر تمام شههیدان از بهدر تها احهد  ،از احهد تها خ هد و از آنجها کهه کهربشی حسهی ی و از کهربشی حسهی ی تها کهربشی غهر و ج هو
اخران  ،سشم بر تو ای بهشتی عزخز و سشم بر شهما ای بها ي هر و رجهائی مح هو و عزخهز و سهشم بهر شهما روحانیه عزخهز و م هارز  .در فهرازی از وصهی نامهه ا
برای مرت نوشتن آن مقداری خط خوردگی شده اخ طهور مهی نوخسهد کهه حها کهه روانهه ج ههه يسهتم و اخهن وصهی نامهه مهی نوخسهم يمهانطور کهه خه
يرچه به دن ا آ می رود و آ را نمی بی د تا اخ که خ

کهه

نفهر تشه ه

دفعه آبی را می بی د من يم يمان قدر تش ه شهادت يستم والسشم .

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم دوس و برادر مهربهان و گهرامیم سهشم امیهدوارم کهه سهشم گهرم مهرا باهبخری و سهشمتی وجهود م هار را از درگهاه حضهرت بارختعهالی مسهول نمهوده پیوسهته
خوشی و سعادتم دی و سرافرازی و بهروزی تو دوس گرامیم را خواستارم دوس عزخز نامه سراسر مهر و م
8111171KAKA668-668.jpg, 8111171KAKA661-668.jpg, 8111171KASA668-668.jpg, 8111171KASA668-661.jpg, 8111171KASA668663.jpg, 8111171KASA668-663.jpg, 8111171KASA661-661.jpg, 8111171KASA661-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباس کافوری
تاریخ تولد1681/1/15 :
تاریخ شهادت38/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع ادالهه کرمهی  :شههید ع ادالهه کرمهی خونجهانی فرزنهد زخهاد در پهانزديم فهروردخن مهاه  8331در روسهتای خاسهرخه بخهش نوب هدگان از توابه شهرسهتان
فسا به دنیا آمهد و بهزر شهد تحصهیشت خهود را تها کهش

او راي مهاخی ادامهه داد  .شههید ع ادالهه در تظهايرات و پخهش اعشمیهه و سهاخر کاريهای انقشبهی شهرک

داش و بعد از انقش در تمام فعالیتها شرک داشه و باريها از رهر م هافقین در روسهتای خاسهرخه مهورد کته

کهاری قهرار گرفه  .شههید بزرگهوار عشقهه زخهادی بهه

ارزشهای اسشمی و انسانی داش به ج هه يای ح علیهه باره شهتاف و خالصهانه ج یهد  .شههید بزرگهوار جهوانی بها خشقیه و بها صهاد و مهربهان و مهؤمن بهود در
تمام دوران زندگی فرائض دخ هی و مهبي ی خهود را بهه نحهو احسهن انجهام مهی داد  .شههید عزخهز سهرانجام در تهارخ  8363/88/18در عملیهات والفجهر  1در م طقهه فهاو
 -بصره مفقود االثر گردخد و در تارخ  8373/88/1در گلزار شهدای خاسرخه به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8681331MAKA668-668.jpg, 8681331KASC668-668.jpg, 8681331MKAA668-668.jpg, 8681331MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباس کافوری
تاریخ تولد1651/5/7 :
تاریخ شهادت1633/4/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباس کافوری هارمی
تاریخ تولد1681/1/5 :
تاریخ شهادت1651/5/7 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع ا

کافوری يهارمی  :شههید ع ها

کهافوری يهارمی فرزنهد دروخهش در يفهتم مهرداد مهاه  8316در روسهتای يهارم از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها

آمههد و در خههانواده ای مستضههع بههزر شههد  .تحص هیشت خههود را تهها کههش

دوم راي مههاخی ادامههه داد  .شهههید نوجههوانی بس هیار عاق ه و بهها معرف ه بههود و در پاخ ههاه

مسجد و جلسات انقشبی و اسهشمی در روسهتای محه زادگهاه خهود شهرک داشه و او بسهیار مهؤمن و معتقهد بهود  .شههید ع ها
ارزشهای اسشمی و انسانی در نوجوانی رايی ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام گردخهد  .شههید ع ها

کهافوری در خه

خهانواده ای بهزر شهده بهود کهه از فري ه

انقشبهی و اسههشمی برخههوردار بههود و فرزنههد خههود را از بیانههات گههوير بههار حضههرت امههام خمی هی (ره) آگههاه مهی سههاخ  .شهههید ع هها
خوانهدن و روزه گهرفتن عشقهه بسهیار داشه و اذان گفهتن را بسهیار دوسه مهی داشه  .شهههید ع ها
اثر اصاب ترکش به درجه رفی شهادت نائ آمد و در گلزار شهدای فسا بخا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

کهافوری بهر حسه عقیهده خهود بهه
کههافوری از اوان کههودکی بههه نمههاز

کهافوری سهرانجام در تههارخ  8366/1/11در م طقهه شهلمچه بههر
گرامی باد .

8686118KASA668-668.jpg, 8686118KASA668-661.jpg, 8686118MKAA668-668.jpg, 8686118MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محسن کاکایی
تاریخ تولد1686/5/5 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محسن کاکاخی  :شههید محسهن کاکهاخی در تهارخ  8333/1/1در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و در دامهان مهادری مهربهان و دلسهوز و پهدری زحمهتکش
و فههداکار بههزر شههد  .در سههن  6سههال ی بههود روانههه دبسههتان شههد او در يمههان اواخ ه کههودکی اسههتعداد فههو العههاده ای در فراگیههری در

داش ه  .بعههد از اتمههام دوران

دبستان با عشه و عشقهه خاصهی روان? راي مهاخی شهد  .در مدرسهه بهه ع هوان عضهو فعها انجمهن اسهشمی دانهش آمهوزان در برگهزاری برنامهه يها و جلسهات و نمهاز
جماع و کتابداری و کتابخانه مدرسهه يمکهاری چشهم یر و دلسهوزانه ای داشه  .تها کهش
شهید اخن بود که با اولین برخورد نظهر يهر انسهانی را نسه

او دبیرسهتان در

خوانهد خکهی از خصوصهیات خیلهی خهو و بهارز اخهن

بهه خهود جله مهی نمهود و از صهفات پسه دخد? او کهه بهر يم هان و بهه خصهو

خهانواده ا

روشهن بهود

عش ? شهید به مسجد و جلسات دعا بود  .دنیهاخی از صهداق  ،اخهش و اخمهان بهود از تمهام وابسهت یها و تعلقهات دنیهوی برخهده بهود و فقهط بهه خهدا عشه مهی ورزخهد
در زمان ج

خیلی دوس داش به ج هه برود به يمهین خهارر مدرسهه را ريها کهرد و بهه ج ههه رفه و سهرانجام در تهارخ  8366/1/1بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهر

و ران به شهادت رسید  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8686777MKAA668-668.jpg, 8686777MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباد اله کرمی
تاریخ تولد1681/1/15 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی کریمی
تاریخ تولد1685/1/7 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم ر الشهداء والصدخقین
زندگی امه شهید بزرگوار محمد علی کرخمی  :شههید محمهد علهی کرخمهی در تهارخ  8331/8/7در روسهتای ت ه
ای متدخن و مبي ی بزر شهد  .بها اولهین اذان و اقامهه ای کهه در گهو
يمان کودکی با دعا و نماز و ذکهر ايه بیه علهیهم السهشم مهننو
دبیرستان به فسا آمد  .پ

از شروع ج

او خوانهده شهد چشهمه يهای زال اخمهان در وجهود نهورانیش جوشهیدن گرفه و روح بل هد

از

گردخهد  .شههید محمهد علهی دوران ابتهداخی و راي مهاخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهانید و دوران

با عش بهه اسهشم و بها وجهود سهن کهم در

داد  .شهههید محمههد علههی بهها دوسههتان خههو

کهرم بهه دنیها آمهد شههید محمهد علهی در خه

خهانواده

و مدرسهه را ريها کهرد و رايهی ج ههه شهد و در آنجها خهدمات ارزنهده ای انجهام

رفتههار بههود و در میههان دوسههتان و بسههت ان بههه اخههش نیکههو و صههفات پسه دخده مشهههور بههود  .صههفا و صههمیمی در تمههامی

برخورديهای اخشهان بها يمکشسهی يههاخش بهه چشهم مهی خههورد و سهرانجام در تهارخ  8368/1/81در م طقهه فکهه بههر اثهر اصهاب تهرکش بههه سهر بهه شههادت رسههید .
روحش شاد و خاد

گرامی .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
کرخمی محمدعلی.jpg, 8617611MKAA668-668.jpg, 8617611MKAA668-661.jpg

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حمید رضا کهن
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار حمیدرضها کههن  :شههید حمیهد رضها کههن در سها  8331در فسها چشهم بهه جههان گشهود  .در دامهان پهدری فهداکار و زحمهتکش و مهادری
مهربان و دلسوز پرور

خاف تا به سهن مدرسهه رسهید  .مدرسهه را در يمهان شهرسهتان فسها شهروع کهرد و در مدرسهه نیهز جهزء شهاگرديای خهو مدرسهه بهود  .شههید

حمیدرضا مدرسهه را تها کهش
دخ ران کم

او دبیرسهتان در رشهته ی تجربهی ادامهه داد  .حمیدرضها خصوصهیات اخشقهی شاخسهته ای داشه مهربهان و دلسهوز بهود و در کاريها بهه

می کرد مخصوصاً به سالم دان خیلی کم

می کرد و يهر کهاری کهه از دسهتش بهر مهی آمهد بهرای آن يها انجهام مهی داد  .خهو

بود  .به مطالعهه کته عشقهه داشه  .مخصوصهاً کته اسهشمی از يمهان اوان کهودکی بهه ورز
بسیار داش که به ج هه برود و ر
ث

اخهش و سهاده پهو

روی آورد و چ هدخن بهار در مسهابقات کشهتی شهرک کهرد عشقهه ی

فتهوای سهرخ ري هر ک یهر انقهش کهه فرمودنهد در صهورت نیهاز ج ههه رفهتن بهر يهر کهاری مقهدم اسه در دبیرسهتان اخثهار بسهیج

نام نمود و رايی خکی از پادگان يهای بسهیج شهیراز شهد و ف هون نظهامی را فهرا گرفه و دوره ی آمهوز

را بها موفقیه گبرانهد و په

از مهدتی بها کهاروان رايیهان

کربش عازم ج هه شدند و سرانجام در تارخ  8361/86/3در عملیات ظفرم د کربشی چهار به شهادت رسیدند  .روحش شاد و رايش مستدام باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
به نام خداوند بخش ده مهربان
سشم  ،پ

از عر

سشم  ،سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد متعها خواسهتارم و امیهدوارم کهه شهاد و خهرم باشهد و يهی کسهال و نهاراحتی نداشهته باشهید و يمیشهه

يمچو کوه در برابر سختی يا مث کوه و استوار باشید  .خانواده عزخزم اگر از حا فرزند کوچ

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی کیامرث پور
تاریخ تولد1664/11/7 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ر الشرح لی صدری و خسرلی امری واحل عقدة مهن لسهانی خفقههوا قهولی در بیهان حها شههید عزخزمهان چ هد کلمهه ای بعهر

امه شههید پهرور اخهران مهی رسهانم .

محمد علی در بهمن ماه سا  8331در آبهادان در میهان خهانواده ای مهبي ی کهه اداره آن را پهدری کهارگر بهه عههده داشه دخهده بهه جههان گشهود او از يمهان کهودکی
بی با بود و يی گاه زخر بار ظلم نمی رف يمیشه حهرفش را میهزد بهدون آنکهه ترسهی از کسهی داشهته باشهد  .روزگهار يهم چ هان رهی مهی شهد تها اخ کهه پهدر فهوت
نمود و اداره خانواده به عههده مهادر و بهرادر بزرگتهر قهرار گرفه شههید محمهد علهی تحصهیشتش را ادامهه میهداد تها اخ کهه در سها  8317انقهش اسهشمی بهه ري هری
امام آغاز شد و محمد در اخامی کهه ي هوز پیهروز نشهده بهود راه خهود را انتخها نمهوده و بها شهرک

د رتظهايرات بهه نهدای ري هر خهود ل یه

ناحیه پهلو مورد اصاب تیر راغوتیان قرار گرفه ولهی ي هوز رسهالتش تمهام نشهده  ،روحهش بهه اخهن قهان ن شه و کال هد
پا ن شس و با آغاز ج

اگهر لیاقه داشهته باشهد ،يدخهه آسهمانی کهه يمهان شههادت اسه نصهی ش گهردد و نصهی ش گشه و خداونهد بهر خهانواده او م ه

گباش و شهید محمهد علهی کیهامرث پهور سهرانجام د رتهارخ  8368/3/1د رخهونین شههر بهر اثهر اصهاب
گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .باشهد کهه ريهروان راه مقهد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

را ريها ن مهود  .محمهد په

از به هودی از

تحمیلی به ج هه خزخد زمهان صهدام يجهرت آغهاز کهرد  ،يجهرت و نامشخمهات آوارگهی او را راضهی نکهرد و بهرای نجهات خرمشههر اسهیر پهیش

به ج هه شهتاف تها بقهو خهود

شد  .محمد راه مع ود

گفتهه ودر عاشهورای  17از

و حهافظ خهون پهر ثمهر

تهرکش بهه پشه بهه در جهه رفیه شههادت نائه آمهد و در

باشهیم  .والسهشم  .محمهد اللهه بهاران شهد  ،محمهد پرپهری انهدر جههان

حسین پیمود  ،بیا ب ر چه سان پروانه شم جماران شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

موجود نیس
8631836MKAA668-668 (1).jpg, 8631836MKAA668-668.jpg, 8631836MKAA668-661 (1).jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی کیامرث پور
تاریخ تولد1664/11/7 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ر الشرح لی صدری و خسرلی امری واحل عقدة مهن لسهانی خفقههوا قهولی در بیهان حها شههید عزخزمهان چ هد کلمهه ای بعهر

امه شههید پهرور اخهران مهی رسهانم .

محمد علی در بهمن ماه سا  8331در آبهادان در میهان خهانواده ای مهبي ی کهه اداره آن را پهدری کهارگر بهه عههده داشه دخهده بهه جههان گشهود او از يمهان کهودکی
بی با بود و يی گاه زخر بار ظلم نمی رف يمیشه حهرفش را میهزد بهدون آنکهه ترسهی از کسهی داشهته باشهد  .روزگهار يهم چ هان رهی مهی شهد تها اخ کهه پهدر فهوت
نمود و اداره خانواده به عههده مهادر و بهرادر بزرگتهر قهرار گرفه شههید محمهد علهی تحصهیشتش را ادامهه میهداد تها اخ کهه در سها  8317انقهش اسهشمی بهه ري هری
امام آغاز شد و محمد در اخامی کهه ي هوز پیهروز نشهده بهود راه خهود را انتخها نمهوده و بها شهرک

د رتظهايرات بهه نهدای ري هر خهود ل یه

ناحیه پهلو مورد اصاب تیر راغوتیان قرار گرفه ولهی ي هوز رسهالتش تمهام نشهده  ،روحهش بهه اخهن قهان ن شه و کال هد
پا ن شس و با آغاز ج

اگهر لیاقه داشهته باشهد ،يدخهه آسهمانی کهه يمهان شههادت اسه نصهی ش گهردد و نصهی ش گشه و خداونهد بهر خهانواده او م ه

گباش و شهید محمهد علهی کیهامرث پهور سهرانجام د رتهارخ  8368/3/1د رخهونین شههر بهر اثهر اصهاب
گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .باشهد کهه ريهروان راه مقهد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

را ريها ن مهود  .محمهد په

از به هودی از

تحمیلی به ج هه خزخد زمهان صهدام يجهرت آغهاز کهرد  ،يجهرت و نامشخمهات آوارگهی او را راضهی نکهرد و بهرای نجهات خرمشههر اسهیر پهیش

به ج هه شهتاف تها بقهو خهود

شد  .محمد راه مع ود

گفتهه ودر عاشهورای  17از

و حهافظ خهون پهر ثمهر

تهرکش بهه پشه بهه در جهه رفیه شههادت نائه آمهد و در

باشهیم  .والسهشم  .محمهد اللهه بهاران شهد  ،محمهد پرپهری انهدر جههان

حسین پیمود  ،بیا ب ر چه سان پروانه شم جماران شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

موجود نیس
8631836MKAA668-668 (1).jpg, 8631836MKAA668-668.jpg, 8631836MKAA668-661 (1).jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالکریم گندمکار
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگهوار ع هدالکرخم گ هدمکار  :شههید ع هدالکرخم گ هدمکار در تهارخ  8331/3/1در شهیراز بهه دنیها آمهد  .در دامهان مهادری مهربهان و دلسهوز و پهدری
فداکار و زحمتکش بزر شهد  .خهانواده ی شههید په

از مهدتی بهه فسها آمدنهد  .شههید بهه سهن مدرسهه رسهید  .دوران ابتهدائی را بها موفقیه پشه سهر گباشه و بها

ذو و شو فراوان وارد مدرسه ی راي مهائی شهد  .شههید يهم کهار مهی کهرد و يهم در
تحصی کرد و به کم

پدر شهتاف و در کهار کشهاورزی بهه پهدر کمه

مهی خوانهد  .شههید ع هدالکرخم تها سهوم راي مهائی در

خوانهد سها

تهر

کهرد  .شههید ع هدالکرخم فهردی سهاده و فاقهد يهر گونهه تک هر و رخها بهود  .متقهی  ،پريیزگهار ،

عابد و مؤمن بود  .يمیشه ررفدار والخ فقیه بود  .يمیشهه امهام را دعها مهی کهرد  .بهه نمهاز و روز ايمیه فهراوان مهی داد  .حتهی مسهتح ات را يهم بهه جها مهی آورد .
تا اخ که شهید تصمیم گرف به ج هه برود و با اجازه ی پدر رايهی ج ههه شهد  .شههید ع هدالکرخم سهه بهار بهه ج ههه رفه  .شههید در ج ههه يهم رشهادت يهای فراوانهی
انجام داد  .شهید ع دالکرخم در تارخ  8366/8/81در م طقه ی شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه يهر دو پها بهه شههادت رسهید  .روحهش شهاد و رايهش پهر ريهرو بهاد .
والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

8631118KAKA668-668 (1).jpg, 8631118KAKA661-668 (1).jpg, 8631118KAKA663-668 (1).jpg, 8631118KAKA663-668 (1).jpg,
8631118KASA668-668 (1).jpg, 8631118KASA661-668 (1).jpg, 8631118KASA661-661 (1).jpg, 8631118KASA661-663 (1).jpg,
8631118KASA661-663.jpg, 8631118
8631118MKAA668-668 (1).jpg, 8631118MKAA668-661.jpg, 8631118MKAA668-663.jpg, 8631118MKAA668-663.jpg,
8631118MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مرتضی محب
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید مرتضی محه  :شههید مرتضهی محه فرزنهد محمهد صهاد در خکهم خهرداد مهاه سها  8331درخهانواده ای مهبي ی و فقیهر قهدم بهه جههان گباشه .
پدر

کارگری متدخن و تهیدس بود که با زحم فراوان و بهه سهختی مخهار خهانواد? چ هد نفهر? خهود را تهنمین مهی نمهود و مهادر

بود  .شهید مرتضی در دامان چ ین پدر و مادری پهرور

زنهی صه ور  ،عفیه و پاکهدامن

خافه و بها دخهن اسهشم آشه ا گردخهد  6 .سهاله بهود کهه پها بهه عرصهه جدخهدی بهه نهام مدرسهه گباشه و دور?

ابتههداخی خههود را توانسه بهها موفقیه بههه اتمههام برسههاند  .در زمههان او گیههری انقههش اسههشمی جههزء افههرادی بههود کههه بهها شهههید غشمحسههین شههکرپور بههه يمههراه بههرادر
محمد محه در فعالیه يهای انقشبهی و تظهايرات و رايایمهاخی يهای علیهه رژخهم شاي شهايی شهرک مهی نمهود  .بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی بها حهز

شهید

جمهوری اسشمی شهرستان فسا يمکاری داشه  .بها شهروع ج ه
تولد

تحمیلهی بها اخ کهه در دور? راي مهاخی در

در ش اس امه بهه عضهوخ بسهیج در آمهد و رايهی ج ههه يهای ج ه

مهی خوانهد و کهم سهن و سها بهود بها تغییهر دادن سها

شهد و در عملیهات يهای بیه المقهد

 ،محهرم  ،رمضهان و والفجهر  8و  1شهرک نمهود و

خک ار نیز از ناحیه کت و پش زخمی شد  .شهید مرتضهی چ هدخن مهاه در ج ههه خهدم نمهود  .او عشقهه زخهادی بهه شکسهتن خهط دشهمن داشه و روحیهه فهداکاری و
شهادت رل ی داشته و بسیار بهه دعها ايمیه مهی داد  .عاشه شههادت بهود و حهدود  1سها در ج ه

علیهه کفهار شهرک نمهود  .او آخهرخن بهار در سهی ام خهرداد مهاه

 8361به ج هه رشئیه  8اعزام و در دوازديم اسف دماه  8361در عملیهات خی هر بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه يمهراه بهرادر
نائ آمد  .سهالها از شههادت مرتضهی مهی گبشه امها خ هری از پیکهر پها و مطههر
پیکر

ن هود تها اخ کهه در سها  8373توسهط گهروه تفحهص واقه شهد و در 8373/1/1

که چ د تکه استخوان بود در قطعه شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

شههید محمهد محه بهه درجهه رفیه شههادت

گرامی باد .

موجود نیس
.jpg, 8663663MKAA668-668.jpg, 8663663MKAA668-661.jpg, 8663663MKAA668-663.jpg, 8663663MKAA668-663.jpg, مح مرتضی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی اکبر مدام
تاریخ تولد1681/8/6 :
تاریخ شهادت1631/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید علی اک ر مدام  .شهید علهی اک هر مهدام در سها  8336در روسهتای خیهر آبهاد از توابه شهرسهتان فسها در خهانواده ای متعههد و بها اخمهان کهودکی متولهد
شد که نامش را علی اک ر نهادنهد  .علهی اک هر تحه تربیه پهدری زحمهتکش و مهادری فهداکار و رنجکشهیده و انقشبهی دوران رفولیه را پشه سهر گباشه و تها اخهن
که  6ساله شد  .او در اخن سن مان د دخ ر يهم سهن و سهاالنش خهود را بهرای رفهتن بهه مدرسهه و کسه علهم و دانهش آمهاده کهرد و در دبسهتانی در زادگهايش مشهغو
به تحصی شد  .او با موفقی دور? ابتداخی را پش سهر گباشه و بهرای ادامهه تحصهی بهه دلیه ن هود مدرسهه راي مهاخی و دبیرسهتان در روسهتا رايهی شههر فسها شهد و
در آن جا تحصی خود را ادامه داد  .در آن زمان  ،زمان او گیری انقهش اسهشمی اخهران  ،زمهانی کهه مهردم بهه ري هری امهام خمی هی (ره) بهه خیابهان يها مهی رخخت هد
و ت فر خود را از رژخم شاي شايی با مش يای گره خورده نشهان مهی دادنهد علهی اک هر مان هد دخ هر مهردم بها شهور و اشهتیا در رايایمهاخی يها و تظهايرات شهرک مهی
نمود و حضوری فعا داشه  .او فهردی متعصه و مهؤمن بهود و نسه

بهه انقهش احسها

مسهوولی مهی کهرد  .بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی فعالیه خهود را در

پاخ اه مقاوم بسیج ادامه داد  .سها او دبیرسهتان را بهه پاخهان رسهانیده بهود کهه مدرسهه را ريها کهرد و از ررخه بسهیج در  8366/1/17رايهی ج ههه ج هو _ بسهتان
شد  .علی اک ر مدتی در ج ههه خهدم نمهود تها اخهن کهه در ن هرد دلیهران? ت هه چزابهه در  8366/81/83بهه عله اصهاب تهرکش بهه شهکم و دسه بهه درجهه رفیه
شهادت نائ آمد  .پیکر پها و مطههر
والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

رهی مراسهم بها شهکويی در قطعهه گلهزار شههدای شههر فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و رايهش پهر ريهرو بهاد .

موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی اکبر مدام
تاریخ تولد1681/8/6 :
تاریخ شهادت1631/11/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جمشید معتضدیان
تاریخ تولد1687/6/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید جمشهید معتضهدخان  :شههید جمشهید معتضهدخان فرزنهد سهاری در دوم خهرداد مهاه  8337در مازآبهاد کل هار بهه دنیها آمهد دوران تحصهی خهود را از زمهان
مقتضی ادامه داد تا اخ که شهید معتضهدخان بها وجهود کهم سهن و سها بهودن در جرخانهات م هافقین فعالیه يهای چشهم یری داشه تها آنجها کهه شههید مهورد ضهر و
شتم م افقین قرار گرفه  .شههید جمشهید معتضهدخان زنهدگی سرنوشه سهازی در زمهان ج ه

داشه اخشهان در بسهیج فعالیه يهای زخهادی انجهام مهی داد و چهون از

ررخ بسیج ممانع پیش آمد برای رفهتن بهه ج ههه کفهر سهتیز  ،مهادر را واسهطه کهرد و يمچ هین شههید جمشهید معتضهدخان بهه عله عشقهه وافهر خهود بهه ارزشههای
واالی انسانی و اسشمی سن خهود را بیشهتر کهرد و تها بهاالخره بهه ج ههه اعهزام شهد  .سهرانجام شههید جمشهید معتضهدخان در تهارخ  8361/1/1در م طقهه حها عمهران
به شر شهادت نائ گش  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قسمتی از وصاخای شهید در ش ق

عملیات  " :اللهم قتش فی سه یل

مه ولیه

ففهوی ل ها " خهداخا بمها توفیه بهده در راه تهو و بهمهراه ولهی تهو کشهته شهوخم و بهه

فیض شهادت نائ گردخم  .به دو برادرم و خهانواده ام بهه خهوايرم و تمهام امه حهز اهلل  ،بها سهشم بهه ارواح پها و ری هه شههدا بخصهو

سهرور آنهان حضهرت سهید

الشهدا و سشم به مههدی امهام زمهان (عهج) و امهام امه و رزم هدگان کفهر سهتیز اسهشم و روحانیه م هارز و يمیشهه در صهح ه  .اخهن وصهی نامهه را کهه مهی نوخسهم
دومین وصی نامه ام در ظر چ هد روز گبشهته امیهدوارم کهه آخهرخن آن باشهد بهرادرم ب ها بهه وظیفهه ای کهه احسها

مهی که م بهرای تهو نیهز انهدکی مهی نوخسهم تها

انشاءاهلل وقتی بزر شدی بدانی من به کدامین سهد رفتهیم و بهرای کهدامین يهد جهان بهاختم يرچ هد اک هون کهوچکی و شهاخد در اخهن مطله را نک هی  .بهرادرم امها
اک ون دخ ر می خهوايم بهه کهربش بهروم و از روی عشقهه ای کهه بتهو بخهارر خهدا دارم بها تهو کمهی صهح

مهی که م  ....بهرادرم شهاخد حرفههاخم را در نک هی شهاخد

ي امیکه خ ر شهادتم را ش یدی باور نک ی و باز امیدوار باشهی کهه دوبهاره مهی آخهم امها وقتهی بهزر شهدی بهتهر مهی فهمهی و بیشهتر بهه مهن افتخهار مهی ک هی بهرادر

جان می خوايم به کربش بروم و شور و شو حسین (ع) در سر دارم نمهی دانهم چهه براخه ب وخسهم بهدون مقدمهه آغهاز مهی که م  .از شهما مهی خهوايم کهه امهام را ت هها
ن بارخد مسجد يا را پر ک ید مهدی (عج) را صدا ک ید که خهاری اسهشم اسه قهدر اخهن نعمه عظیمهی امهام خمی هی را بدانیهد و از او اراعه ک یهد بهرادرم کی هه آمرخکها
را در د بارور چون جانی و ج اختکار واقعهی و ام الفسهاد آمرخکها اسه م هافقین اخهن سهربازان بهدون انیفهرم ( انیفهورم ) دشهمن را يرگهز دسه کهم ب یهر ( ن یهر ) چهون
از کفار بدترنهد از مطالعهه کتابههائی کهه نوخسه دگان آن روحانیه خها افهرادی کهه در خهط روحانیه مهی باشه د کهه کوتهايی نکهن و نمهاز جماعه شهرک کهن بهرادرم
يمی که بزر شدی و حداق توانائی گرفتن اسهلحه را پیهدا کهردی م هادا در خانهه ب شهی ی و نظهاره گهر دوران باشهی چهون شهیر شهجاع بها
و خا يرکه سر ج
خ

و سهرت را بهه خهدای بهده

با اسشم دارد خودت را مهیا کن از تمام دوسهتان و آشه اخانم مهی خهوايم کهه راه شههدا کهه يمانها راه اولیهاء خداسه ادامهه دي هد و بها رخخهتن خهون

شهید به زمین بیشتر به ج هه يا يجهوم آورنهد و اخهن قضهیه را يهر چهه زودتهر فیصهله دي هد چهون کهار صهدام تمهام اسه و نفسههای آخهر

را مهی کشهد محمهد

علی و محمد رضا و شما ای تمهام بهرادرانم در يهر گوشهه اخهن سهرزمین يمیشهه کهربش راه سهعادت حسهین (ع) را ادامهه ديیهد م هادا از نیمهه راه بهاز گردخهد م هادا چهون
مردم کوفه حسین (ع) را ت ها گبارخد برادرم بها میثها بسهته ام و بهه او وفهادار مهی مهانم چهون کهه او بها اسهشم وفهادار اسه اگهر صهد بهار مهرا بکشه د و زنهده ام بک هد
يرگز دس از او و رايش بر نخوايم داش و تو نیز برادرم اخ ونه باشهی  :گهر سهر بهرود مهن نهروم از سهر پیمهان  ،پاسهدارم (بسهیجی ام ) يرگهز نکه م پشه بهه اسهشم
 .برادرانم ير گوشه اخهن سهرزمین يمیشهه کهربش راه سهعادت بخهش جسهین (ع) را ادامهه ديیهد م هادا از نیمهه راه بازگردانیهد م هادا چهون آن مهردم کوفهه حسهین را ت هها
ب بارخد من با امام میثا بسته ام و به او وفادار مهی مهانم چهون کهه او بهه اسهشم وفهادار اسه  .گهر سهر بهرود مهن نهروم از پیمهان  ،پاسهدارم (بسهیجی ام ) يرگهز نکه م
پش به اسشم  .برادر جان ل ا

بسیجی ام را باو

کمرب هدم را بهه کمرب هد شهالم را بهه گهردن بی هداز چکمهه يهاخم را باها کهن و سهشحم را بهه دسه ب یهر و وجهودت

را برای ن رد باآمرخکا ير آن با لشکر امام زمهان (عهج ) مهیها کهن  .بهرادرانم محمهد علهی و محمهد رضها و شهما ای تمهام بهرادرانم اک هون کهه مهن بهه ج ههه آمهدم فقهط
بخارر اخ که اسشم را خاری ک م بوده اس نه اخ که خهدای نکهرده رخها کهرده باشهم تها اخ کهه انشهاءاهلل شهايدی باشهم بها خهونم و بها شههادتم بهر حقانیه خهون شههیدان
مظلوم از کربش تا فجهر شهما نیهز شهايدی باشهید بهر حقانیه خهونم و رايهی کهه رفهتم و خهدا بها تهو نیهز شهايدی کهه " ان اهلل العهالم الغیه و الشههاده " مهادر جهان
انشاءاهلل وقتهی خ هر شههادتم را شه یدی " فهوزت ( فهزت ) و ر الکع هه " ب هو تهو را آنجها شهفاع خهوايم کهرد و يرگهز فهداکارخهاخ را فرامهو
جان من امانتی يستم و بودم در دس تو و تو نی

نخهوايم کهرد مهادر

امانه داری بهودی و اخهن امانه را بهه صهاح ش دادی تهو مهادر جهان مهرا بهرای خهدا در دامهان خهود پهروردی بهرای

خدا بی خوابی را و سختی را تحم کردی و برای خدا  ....انشاءاهلل وقتهی خ هر شههادتم را شه یدی يهر چ هد براخه نهاگوار اسه اخهن را يهم بهرای خهدا تحمه کهن مهادر
جههان دنیههای مهها پههر از ج ههر و سههتم اسه مستضههعفان جهههان را و يمههه م تظرنههد مسههلمانان آفرخقههای را در غههر آوره فلسههطی ی را مههادر شههیعه ل ههانی را مههادر مسههلمان
افغانی را مادر و  ...تمهام مظلومهان و محرومهان جههان را و مهادران شههدا را در يهر حها کهه بیهاد مهن افتهادی در نظهر خهودت مجسهم کهن کهه اخهن محرومهان جههان
چ ونه زجر می کش د و فرخاد آزادی بر می آورند و به دن ا امید کسهی يسهت د کهه آنهها را نجهات دي هد و آنکهه مهی توانهد حه پاخمها شهده آنهان را بهه آنهان بازگردانهد
چهه کسههانی يسههت د غیهر از سههربازان مهههدی (عههج) امهام زمههان بههه فرمانههديی روح خهدا خمی ههی کههه در دامههن چهون تههو مههادرانی پههرور

مهی خاب ههد  .خههوايرم  ....ب ههو

برادرانمان بجرم مسلمان بودن و تسلیم نشدن در برابهر آنچهه غیهر از خهدا بهود و حکومه عهد و داد خواسهتن و بهه جهرم گفهتن اهلل اک هر بهه جهرم اخ کهه گفت هد خهدای
ما فقط اهلل اس و  ..پیروی از والخ فقیه را به صفتشهان پسه گرگهان درنهده آنهها را کشهت د و بهه شههادت رسهاندند پهدر و مهادرم م هادا ناسااسهی ک یهد از اخهن نعمتهی
(شهادت ) اگهر نصهی اخهن ب هده کمتهرخن شهد ای جوانهان و بهرادرانم وحهدت کلمهه را بهر اخمهان مهی باشهد بهه اخمهان الههی ج ه
اسههشمی در مههدار

باخههد بصههورت مرکزختههی بههرای اشههاعه فري ه

آموزی باش د اخن انجم ها را حفظ ک ید و آنهها را در مهدار

اسههشمی بههدرون مههدار

بهرود و متفهر نشهوخد انجم ههای

باش ه د در انجم هههای اسههشمی در مههدار

وارثههان خههون شهههدای دانههش

تقوخه ک یهد معلمهان پرورشهی باخهد بیشهتر در حهاالت دانهش آمهوزان دقیه شهوند و مسهتعدترخن آنهها را بهه

انجم هههای اسههشمی جههب ک ههد ( .قسههمتی از مههتن موجههود نیسه ) ای برادرانههی کههه در ارگانههها و نهاديههای دولتههی و انقشبههی مسههوو می اشههید م ههادا اعمههالی از شههما
سرزند که باعث دلسردی امه حهز اهلل و خهانواده يهای شههدا گهردد کهه اهلل اهلل از دادگهاه قیامه و فهردا شههدا و اخهن امه از جهان گبشهته پاسهخ و باشهید  .عشهاخر
اخن عزخزانی که ب فته امام ذخائر اخهن ملت هد بیشهتر در ج ههه يها شهرک ک هد م هادا خهدای نکهرده اخهن بهرادران خانهها و فوودالهها اخهن اخهادی جیهره خهوار آمرخکها اخهن
سربازان بدون اخ فرم دشمن شما را فرخه دي هد و از ررخه اصهلیتان کهه يمهان راه امهام و خهط امهام اسه جهدا سهازند م هادا خودتهان را از اخهن اقیهانو

بیکهران امه

حز اهلل جدا سازخد کهه قطهره اگهر از درخها جهدا گهردد دچهار گهرد غ هار مهی گهردد و نهابود میشهود ای بهرادران از جمههوری اسهشمی اخهن ماحصه خهون شههداء خهو
پاسداری ک ید و خدا را به خارر نعم ساا

گوئید  .برادران عشاخر م هادا افهرادی بها سهخ انی ظهايراً زخ ها امها بها نیتهی آلهوده يمانکهه حضهرت علهی (ع) میفرماخهد کلمهه

" الح خرخديا بها " باره سخ انشهان حه اسه نیتهی آلهوده دارنهد مها را از مقصهدمان دور ک هد  -مواظه بها

اخ ونهه افهراد باشهید ای جوانهان و بهرادرم نک هد در

رختخوا ذل و در غفل بمیرخد که پیشواخان دخ ی ما خا در محهرا ع هادت خها در میهدان ن هرد خها در زنهدان دژخیمهان خها بدسه اخهادی آنهها بهه شههادت رسهیدند  .ای
مادران م ادا از رفتن جوانانتان به ج هه جلوگیری ک ید که فهردا جهوا زخ ه و مهادران شههدا را چهه خوايیهد داد م هادا دعهای کمیه را از دعها توسه و تمهام دعها يها را
اخن سشح يمیش ی رزم دگان در س ر نشس شهیران روز و ايهدای شه را دسه کهم ب یرخهد و آنهها را دسه کهم بشهمارخد نمهاز جمعهه را يرچهه باشهکوه تهر برگهزار
ک ید يمچون اخ ان مراسمی يست د خار چشم دشهم ان اسهشم م هادا چهه چیهز جرخهانی شهما را از روحانیه جهدا سهازد کهه مهر نهضه در جهدای از روحهانی می اشهد و
اخن امید دشمن را بهه خهن

م هد ک یهد درسه گهام در جهای گهام روحانیه ب بارخهد جهدائی از روحانیه را خک هار ؟؟؟ مشهروری آزمهوده و شکسه خهورد م هادا اخهن

جرخان تکرار گردد آزموده را آزمودن خطها اسه از گبشهته در

ع هرت ب یهرخم امهام را ي هوز آن ونهه کهه باخهد نشه اخته اخهم م هادا از مهای شهروع ک هیم کهه فرصه از

دس رفته باشد در امام بیشتر دق ک ید تها او را بهتهر بش اسهید خهداخا ت هها آرزوخهم دخهدار امهام رسهیدن بهه کهربش فهت قهد

نهابودی آمرخکها و کرامه و عهزت نفه

مجرای ملتم و برقهراری جمههوری اسهشمی بهه ري هری مههدی موعهود (عهج) در تمهام جههان مهی باشهد  .بهار خهداخا در اخهن لحظهات حسها

عهازم کهربشی حسهی ی

يستم اخن دعا يا را از عم جان فرخاد می زنم از من کمتهرخن از مهن گ هاه کهه جهز معصهی کهاری صهورت ن رفتهه اجابه کهن  .خهداخا تفضهلی کهن و مهرا نیهز از اخهن
فیض عظمی می بی د دور مساز و مرا از درگهه خهون و ای خهداخا يرچ هد گ ايکهارم و الخه شههادت نیسهتم امها تفضهلی کهن و مهرا نیهز از اخهن فهیض عظمهی بهی بههره
مساز و مرا از درگه خود حیران  " .اللهم ارزق ی توفیه الشههاده فهی سه یل

و جعلی هی مهن ج هد فهان ج هد ال خهو و ال خحزنهون " خهدا مهرا آن ونهه بمیهران کهه

خود می خهوايی مها شهايدی باشهیم بهه حقانیه راه پیهام ران و اولیائه و خهداخا مهرگم را آن ونهه فهرا دخهد ( ده ) تها وسهیله ای باشهد در راه پیشه رد ايهدا پیهام ران و
اولیائ و اشاعه دخن م ین اسشم خداخا حتی لحظه ای مرا به حا خهود وام هبار  .بهار پروردگهارا امهام امه اخهن اسهوه حسه ه را بهرای اخهن مله حقشه ا

اخهن مله از

جان گبشته اخن مل فداکار تا قیام مهدی (عج) ن هدار خداخا تمهام مسهوولین و افهرادی کهه بهرای ام های تهو خهدم مهی ک هد وسوسهه خ اسهان و بشخها محفهوظ بهدار ،
خداخا در فر موال امام زمان (عج) تعجی بفرما تا انتقهام خهو ب هاح رخختهه شهده و شههدامان را از کفهر و اخهن خهداخا بهه رزم هدگان مها توفیه فهت کهربش و قهد

را

عطا بفرما  ...خداخا اخن چ دخمین ( چ دمین ) بار اسه کهه در ج ههه و در عملیهات شهرک مهی که م امها مهرا توفیه شههادت ن هود اخ هار خهداخا دخ هر دسهتخالی ( دسه
خالی ) به خانه و شهرم نخوايم رفه خها زخهارت کهربش خها شههادت را نصهی م کهن انشهاءاهلل و شهما خهوايرانم را بهه صه ر و صهلوه و بخصهو

حفهظ سه رتان حجها

توصیه می ک م  .والسشم  :جان ار مهدی (عج) سرباز خمی ی جمشید معتضدخان .

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سشم به محمد علی سشم به محمد رضها " وال تحسه ن الهبخن قتلهوا فهی سه ی اهلل امواتهاً  ،خیها مک یهد کسهانی کهه در راه خهدا ن هرد مهی ک هد و بهه شههادت مهی
رس د مرده اند بلکه زنده اند و از درگاه خداوند متعا روزی می خورند پ

از سشم سشمتی شما را
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید غالمعلی موسوی
تاریخ تولد1688/3/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زنههدگی نامههه شهههید سههید غشمعلههی موسههوی ؛ سههید علههی در سهها  8333در سههیاه چههادر در کويسههتان در خههانواده ای متههدخن دخههده بههه جهههان گشههود دوران کههودکی و
رفولی خود را در کويستان سهاری کهرد و در اخهن مهدت چ هدخن مرت هه اتفاقهاتی بهرای او رخ داد کهه مهی خواسه از دنیها بهرود امها چهون خداونهد او را بهرای شههادت
آفرخههده بههود در رفولی ه از مههر حتمههی نجههات خاف ه  .در سههن شههش سههال ی بههرای شههروع تحصههیشت بههه شهرسههتان فسهها آمههد و در خکههی از دبسههتانهای اخههن شهههر
تحصی را آغاز نمود .علی از يمان اواخ دوران تحصهی بها خکهی از بهرادرانش در خه

خانهه محقهر بهه رهور محرومانهه ای بهه سهر مهی بردنهد و بهه تحصهیشت خهود را

ادامه می دادند .او به دلی مشکلی که داش در سها او ابتهداخی نتوانسه موفه شهود امها کشسههای بعهدی را بها موفقیه و بهه رهور چشهم گیهری ادامهه مهی داد بهه
روری که مورد توجه معلمهین و مسهوولین مدرسهه ا
با موفقی پش سر گباش ولی چهون پهدر
برای يمکاری با پهدر

بهود  .او دوران ابتهداخی را در يمهان مدرسهه رهی کهرد و بهه مدرسهه راي مهاخی راه خافه  .سها او راي مهاخی را

در کويسهتان دامهداری داشه و بهه ت ههاخی از عههده آن بهر نمهی آمهد  .علهی سها دوم راي مهاخی تهر تحصهی کهرد و

در امهر دامهداری بهه کويسهتان رفه  .او بها تمهام زحمهاتی کهه در دامهداری متحمه مهی شهد کتابههای درسهی را نیهز مهی خوانهد  .سها بعهد

باالج ار به مدرسه رف و برادر کهوچکتر
م قل شده و توجهی به در

بهرای يمکهاری بها پهدر تهر تحصهی نمهود علهی سها دوم راي مهاخی را يهم گبرانهد و اواخهر سها دوم راي مهاخی بهود کهه

و تحصی نداش و پیوسهته از شههادت و شههید صهح

مهی کهرد  .اک هون دخ هر قلهم و زبهان قاصهر اسه کهه دربهاره ی علهی ب وخهد و

ب وخسد زخرا می باخس درباره ی شهید ب وخسهید و دربهاره ی شههید نوشهتن و گفهتن کهار سهاده ای نیسه  .آری علهی دخ هر عهو
ياخش و کردار

يمه و يمه عو

شده بهود و فقهط بهه شههادت فکهر مهی کهرد و از شههید و مقهام شههید صهح

بود و يمهه يسهتی خهو را در ر ه اخهش
امتحانات برای آخرخن يمکاری و آخرخن کم

مهی نمهود  .آری علهی نقهی متهاع دخهن را پبخرفتهه

نههاده بهود تها در راه دخهن تقهدخم درگهاه دوسه ک هد  .علهی اواخهر سها تحصهی دوم راي مهاخی را بها ريها کهردن آخهرخن
در امر دامداری به کويسهتان رفه  .دو الهی سهه مهاه در آنجها بها پهدر

را برای جهاد آماده می نمود  .عش به شهادت و شرک در جهاد مقهد
در اواخهر شههروخور مهاه سهها  8368بها کمها خلهو
آموز

شهده بهود  .صهح

يهای او  ،نیه

و صههداق و خه

نمهی گباشه کهه آسهوده بمانهد و بهه پهدر

يمکهاری مهی نمهود و در تمهام اخهن مهدت خهود
کمه

ک هد خها بهه تحصهی ادامهه ديهد بهاالخره

دنیها عشه و عشقهه بهه شههادت در بسههیج مستضهعفین شهرسهتان فسها ث ه نهام نمهود و بههه

نظامی و ف هون ج هی پرداخه  .در تمهام مهدتی کهه مشهغو آمهوز

نظهامی بهود تزکیهه و خودسهازی مهی نمهود و در اواخهر دوران آمهوز

م زه شده بود که گهوئی بها چشهم خقهین بهشه و دوزخ را مشهايده مهی ک هد و يهر دم از مجهازات و حسها آخهرت صهح

بهه حهدی پها و

مهی کهرد  .او بهه سرنوشه ج ه

و مله

محروم اخران می اندخشید  .چهر ه ای به خود گرفته بود کهه يهر که

بهه او مهی ن رخسه خهاد خهدا و م هارزخن صهدر اسهشم مهی افتهاد  .او مهی گفه  :دوسه دارم در

راه خدا چ دخن بار شهید شوم و دوباره زنده گردم و دگر بار شههید شهوم  .او بها داشهتن آن يمهه عشه و عشقهه بهه جههاد در راه خهدا  ،وانه زخهاد در راه داشه کهه مهی
توانس او را از رفتن به ج هه م ه ک هد ولهی اصهش موانه را نمهی دخهد و فقهط يهد را مهی ن رخسه و بهی پهروا از موانه گبشه و رايهی رهوالنی را در کوتهاه مهدت
پیمود  .از جمله موان  ،تحصی و مدرسه بود که مهی توانسه عهبری باشهد کهه او را از شهرک در جههاد م ه مهی ک هد ولهی او بهه شههادت فکهر مهی کهرد و مدرسهه و
تحصی با تمام مزاخائی که داش نمی توانس مان او باشهد  .از موانه دخ هر احتیها پهدر

بهه کمه

و يمکهاری در امهر دامهداری بهود کهه مهی توانسه او را از رفهتن

به ج هه م ک د ولی باز عاش فقط به معشو فکر می کرد و اخن موانه را نمهی بی هد  .دخ هر از موانه اخهن بهود کهه بهه ت ههاخی رايهی را انتخها نمهود و م تظهر نمانهد
که کسی جلو شود بعد او پش سر

بهه راه افتهد  .او از يمکشسهی يها و يهم سهاالنش کهه بها وی آشه ا باشه د بها وی ن هود  .علهی تمهام اخهن موانه را ندخهده گرفه و

عاشقانه و مشهتاقانه بهه دخهار شههادت شهتاف  .در تهارخ  8368/7/17بها يهم دوره يهاخش بهه ج ههه ن هرد حه علیهه باره اعهزام گردخهد و در مورخهه سهوم آبانمهاه از
پاخ اه حمیدخه به ج هه يهای شهو
ج هه عین خو

و عهین خهو

به وسیله ترکش خمااره که بهه سهر

اعهزام شهدند .حهدود دو مهاه در ج ههه ن هرد علیهه کهافران مهی سهتیزخد تها اخ کهه سهرانجام در تهارخ  8368/1/86در
اصهاب مهی ک هد مجهروح مهی گهردد و په

از انتقها بهه بیمارسهتان و مهداوا بعهد از چ هد سهاع بهه درجهه ی

رفی شهادت نائ می گردد و به معشو خود مهی رسهد  .پیکهر پهاکش نیهز بها دو شههید دخ هر در مورخهه 8368/1/86در قطعهه شههدا در ان هوه جمعیه تشهیی ک هدگان
به خا سارده شد .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حسن مومنی پور
تاریخ تولد1681/7/15 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید حسن موم ی پور در سا  8338در خ
فردی دلسوز در برابر دوستان و معتر

خهانواده ی مهبي ی در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد  .وی در خهانواده از احتهرام خها

در برابر مخالفان بهود  .شههید مهوم ی پهور در دامهان مهادری پهرور

و ان یاء و ائمه رايرخن اسه  .مهادری کهه اتکهائش بهه خهدا و ال هوی زنهدگی ا
پسری می ک د و دسهتهای نیازم هد
چشمش کور باشد  .عر

را بهه سهوی خهدا دراز کهرده و په

خافتهه بهود کهه سرشهار از اخمهان و عشه و عشقهه بهه خهدا

فارمهه زيهرا سهشم اهلل علیهها اسه  .ق ه از تولهد حسهن مهادر شههید آرزوی فرزنهد

از شهکرگباری از خهداخش مهی خوايهد کهه فرزنهد پسهری بهه وی ع اخه ک هد اگهر چهه خه

می ک د خدای من به لط خودت فرزنهدی پها بهه مهن ع اخه کهن کهه تهو شه ونده دعهائی از آنجهائی کهه خداونهد از قله پها اخهن مهادر

آگاه اس فرموده اس از من بخوايید تا شما را اجاب که م مهادر بهه آرزوخهش رسهیده و فرزنهد پسهری از او متولهد مهی شهود کهه خه
عش و عشقه ا

برخهوردار بهود  .شههید مهوم ی پهور

چشهمش نابی ها اسه و بهه خهارر

که به خاندان عصم و رههارت دارد نهام وی را حسهن مهی نامهد  .آری شههید حسهن در دامهان چ هین مهادری پهرور

در سا  8368در عملیاتی به شهادت می رسد  .روحش شاد و خاد

مهی خابهد بهزر مهی شهود و

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8731113KAKA668-668.jpg, 8731113MKAA668-668.jpg, 8731113MKAA668-661.jpg, 8731113MKAA668-663.jpg, 8731113MKAA668663.jpg, 8731113MKAA668-661.jpg

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید شیرزاد میرکی نژاد
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1638/1/4 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خادبودی روز دوش ه  8361 /1 /1که از فسا روانه شهیراز شهدخم وسهه روز در شهیراز مانهدخم وبعهد از روز چههارم مها را بها اتوبهو
يواپیما شدخم ويواپیما به پرواز در آمد وبعد از خ

بهه پاخ هاه يهواخی بردنهد ومها نیهز سهوار

ساع ونیم يواپیما خرا شد وبر زم

8713131KASA668-668.jpg, 8713131KASA668-661.jpg, 8713131KASA661-668.jpg, 8713131KASA661-661.jpg, 8713131KKAA668668.jpg, 8713131KKAA668-661.jpg, 8713131KKAA668-663.jpg, 8713131KKAA668-661.jpg, 8713131KKAA668-666.jpg,
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید شیرزاد میرکی نژاد
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1638/1/4 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید وحید ندیمی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید احمد نوح پیشه
تاریخ تولد1681/1/4 :
تاریخ شهادت1631/1/3 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگوار احمد نوح پیشهه  :شههید احمهد نهوح پیشهه فرزنهد مسهی در يشهتم آذرمهاه سها  8331در شهرسهتان فسها در خهانواده ای بها اخمهان و مهومن بهه
دنیا آمد و در دامان پدری زحمهتکش کهه بها شهغ نجهاری امهرار معها

مهی نمهود و مهادری دلسهوز و خانهه دار پهرور

خافه او تحه تربیه چ هین پهدر و مهادری از

يمههان اوان کههودکی بهها مسههائ اسههشم آش ه ا شههد  6 .سههاله بههود کههه وارد مدرسههه شههد و تحصههیشتش را در دوره ابتههداخی در زادگههايش آغههاز نمههود  .او دوره ابتههداخی و
راي مههاخی را بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههانید و وارد دوره دبیرسههتان شههد  .ورود او بههه دبیرسههتان يمزمههان بههود بهها او گیههری انقههش اسههشمی  ،احمههد در ک ههار مههردم در
تظايرات و رايایماخی يا بر علیه رژخهم شهاه شهرک مهی نمهود و په
ر

مسوولیتی که احسا

از پیهروزی انقهش در مسهجد و پاخ هاه الزيهرا ( ) فعالیه داشه  .او بها شهروع ج ه

می کرد بها اخ کهه در سها چههارم دبیرسهتان در

مهی خوانهد در په جم بهمهن مهاه  8366از رهر بسهیج رايهی ج ههه شهو

چ د مايی در ج هه خدم ن ود و باالخره در ششم فروردخن مهاه سها  8368بهه عله متششهی شهدن بهدن در عملیهات فهت الم هین در م طقهه دشه ع ها
شهادت نائ آمد  .پیکهر پها و مطههر

تحمیلهی
شهد  .احمهد
بهه شهر

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه شههدای شهرسهتان فسها بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید احمهد

نوح پیشه فردی مومن و انقشبهی و عاشه شههادت بهود  .او بهه نمهاز او وقه بسهیار ايمیه مهی داد و دخ هران را بهه انجهام اخهن فرخضهه دعهوت مهی نمهود  .روحهش
شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید غالمرضا نوری
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
کدش اساخى 8161331:
کدباخ انى 6838617:
نام :غشمرضا
نام خانوادگى :نورىکوچى
نام پدر :شیروان
تارخ تولد 8333/81/61:
.

611:

مح صدورش اس امه :خیرابادج
تارخ شهادت 68/61/61:
نوع حادثه :حوادثمربور هج

تحمیلى

شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم بادشمن-توسطدشمندرج هه
استان :ب یادشهیداستانفار
شهر :ادارهب یادشهیدفسا

وصی نامه :
%
نورى غشمرضا 8161331
بسم اهلل الرحمن الرحیم وال تحس ن البخن قتلو فهى سه ی ا ...اموانها به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون کشهته شهدگان در راه خهدا را مهرده مهى پ دارنهد کهه آنهان زنهده انهد و
در برابر خداى خود روزى مى خورند با سشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمى اخهران و بها سهشم بهه امه شههید پهرور قیهور اخهران آبهاد و اخرانهى کهه مههد قهرآن
اس و از اخ جا وصی خود را شروع مى که م امه شههید پهرور غیهور اخهران او توصهیه اى کهه بهه شهما دارم امهام را ت هها ن بارخهد و يمیشهه امهام را دعها ک یهد .چ هد
روز دخ ر مى خوايم به امیهد خداونهد عملیهات بزرگهى را شهروع ک هیم خها انجهام ديهیم ومهن خهودم را بهه خهدا سهارده ام و از خهدا مهى خهوايم کهه از اخهن خهون حقیهر
خدمتى براى اسشم انجام ديم مرا به درجه رفی شهادت ناخ گردانهد و مهرا بهه پهلهوى دخ هر شههدا چهون بهشهتى رجهاخى بها ي هر ب هرد و بهه قهو امهام مهى گوخهد اگهر
شهید يستید از ري مودياى امام پیروى ک ید و دسهتورياى اسهشم مهو بهه مهو اجهرا ک یهد کهه حه پیهروز اسه و سهعادتمان در عمه کهردن اسه نهه فقهط شهعار دادن
برادران من بازگش يمه شما و يمهه مها بسهوى خداسه  .چهه ؟؟؟ آن موقه کهه انسهان آن جهان را در مهوقعى بهراى اسهشم مفیهد باشهد و مها بهه اخهن جهان ناقابه بهه
سوى ج هه ياى ج

مى روخم آنجاخى که ير لحظهه امکهان دارد لطه خهدا شهام حها مهن بشهود اخ جانه از خداونهد متعها خواسهتارم کهه ري هر انقهش اسهشمى

ما را تا ظهور امام زمان (عج) ن ههدارد و ظههور امهام زمهان (عهج) را يهر چهه زودتهر نزدخه

ک هد و امه سهتمدخده اخهران و سهاخر مسهلمانان جههان را يهر چهه زودتهر از

دس اخن شیطانهاى بزر نجات بديد ام قهرمان چون گبشهته بهراى خهدا کهار ک یهد و در خه

جملهه کوتهاه مهى گهوخم کهه يهدفتان اهلل و کتابتهان قهرآن و ري رتهان

خمی ى و دعاختان خداخا خداخا تا انقش مهدى خمی ى را ن هدار باشهد موضهوع نهه شهرقى نهه غربهى خادتهان نهرود .و فقهط کهارى کهه شهما مهى ک یهد جمههورى اسهشمى
را در يمه کشورياى شر وغر پیاده مى ک ید .آمرخکا يی غلطى نمى توانهد بک هد .بهرادر جهان نمهى تهوانم کهم ب وخسهم ؟؟؟ مهادرم مادرجهان تهو باخهد افتخهار ک هى کهه
اخ جور بچه اى تربی کرده اى ودر راه خدا دادى مادر جان تو ن اخد ناراحه باشهى چهون کهه شههیدان زنهده انهد اهلل اک هر مهادر عزخهزم چ هد خوايشهى کهه از تهو دارم تهو
او باخد به يمه اقوام ب وخى که ل ا

سیاه ناوشه د دوم باخهد مهرا حهش ک هى سهوم در مسهجد جلهو ؟؟؟ تمهام را سها ک یهد و مهردم رادراخهن مسهجد دعهوت ک یهد کهه

مسجد س ر اس اخن مسجد ن اخد خالى بماند به قو امام اس کهه مهى فرماخهد مسهاجد سه ر اسه سه ريا را حفهظ ک یهد .امهام خمی هى و اسهم کوچهه مها باخهد اسهم
خههودم را روى کوچههه ب بارخههد و دخ ههر خوايشههى نههدارم .خدان هداربههه تههارخ  68/7/81و مههن دلههم مههى خوايههد پهلههوى علههى قلههى نههورى بههروم و بهها او احههوا پرسههى
ک م.خداخا خداخا تا انقش مهدى خمی ى را ن هدار مر بر صهدام مهر بهر شهوروى مهر بهر آمرخکها زخهرا در اخهن صهورت اسه کهه بهه اسهتقش کامه مهى رسهیم و
بدانید که يی گاه و يی زمانى با استعمار جهانى به توافه نخوايیهد رسهید .و يمیشهه در ن هرد خوايیهد بهود زخهرا کهه شهما پیهروز مهى گردخهد واگهر امهروز دم از صهل بها
شما زدند شما ق و نک ید و ب وخید ج

ج

تا پیهروزى بج یهد و يهی يراسهى بهه د راه نديیهد واز کسهانى کهه متماخه بهه شهر و غهر يسهت د جهدا خهوددارى

ک ید خادورى ک ید و ررفشان نروخد آنقدر باخد بج یم کهه تها اسهتقش و مکته اسهشمى را در يمهه کشهوريا پیهاده ک یهد بهرادران و عزخهزان مهن تها جهان دارخهد در راه
دخن و آخین اسشم بديید اخن اسشم مث درختى اس کهه تهازه مهى خوايهد ثمهر ديهد و شهما باخهد از اخهن درخه حفاظه ک یهد کهه ثمهر ديهد و از ثمهر او بههره برخهد و
چ د کلمه با پدر و مادر خودم حر مى زنم او کهه پهدر و مهادرمن شهما مهرا در راه خهدا دادخهد و يمهانطور کهه خهدا مهن را بهه شهما داد يمهانطور يهم گرفه مادرجهان
من امانتى دس تو بودم و يمچون مسافرى بودم کهه بهه مقصهدم رسهیدم مادرجهان ناراحه ن ها
اش

از چشمان جارى شود نک د ل ها

کهه پسهر تهو شههید شهد تهو باخهد خوشهحا باشهى نک هد خه

قطهره

سهیاه باوشهى مادرجهان اگهر مهن شههید شهدم تهو باخهد بهراى مهن خوشهحا باشهى و يمچهون برادرجهان مهن کهه از تهو خیلهى

راضى يستم امیدوارم که تو يم از من راضى باشى اى بهرادر زحمه کشهم شهما باخهد کهار و کوشهش ک هى و اخهن پهدر پیهرم را تهو نهان بهديى برادرجهان شههیدان زنهده
اند اهلل اک ر برادرجان اگر در تشیی ج ازه مهن کمهى غم ها باشهى روح مهن ناراحه میشهود برادرجهان خهدا خهار و خهاور تهو خهداحافظ مادرجهان مهن از تهو راضهى بهودم
چون تو مرا تربیه کهردى و تهو مهرا فرسهتادى مادرجهان امیهدوارم کهه مهرا حهش کهرده باشهى پهدر پیهر و زحمه کشهم تهو يهم بهراى مهن بسهیار زحمه کشهیدى و
امیدوارم تو يم مرا حش ک ى .خداحافظ خداخا خداخا تا انقش مههدى خمی هى را ن ههدار از عمهر مها بکهاه بهه عمهر او بیفهزا مهر بهر صهدام مهر بهر امرخکها مهر بهر
شوروى شهیدان زنده اند اهلل اک ر خا مهدى ادرک ى 68/7/81

وصی نامه:

%
نورى غشمرضا 8161331

بسم اهلل الرحمن الرحیم وال تحس ن البخن قتلو فهى سه ی ا ...اموانها به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون کشهته شهدگان در راه خهدا را مهرده مهى پ دارنهد کهه آنهان زنهده انهد و
در برابر خداى خود روزى مى خورند با سشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمى اخهران و بها سهشم بهه امه شههید پهرور قیهور اخهران آبهاد و اخرانهى کهه مههد قهرآن
اس و از اخ جا وصی خود را شروع مى که م امه شههید پهرور غیهور اخهران او توصهیه اى کهه بهه شهما دارم امهام را ت هها ن بارخهد و يمیشهه امهام را دعها ک یهد .چ هد
روز دخ ر مى خوايم به امیهد خداونهد عملیهات بزرگهى را شهروع ک هیم خها انجهام ديهیم ومهن خهودم را بهه خهدا سهارده ام و از خهدا مهى خهوايم کهه از اخهن خهون حقیهر
خدمتى براى اسشم انجام ديم مرا به درجه رفی شهادت ناخ گردانهد و مهرا بهه پهلهوى دخ هر شههدا چهون بهشهتى رجهاخى بها ي هر ب هرد و بهه قهو امهام مهى گوخهد اگهر
شهید يستید از ري مودياى امام پیروى ک ید و دسهتورياى اسهشم مهو بهه مهو اجهرا ک یهد کهه حه پیهروز اسه و سهعادتمان در عمه کهردن اسه نهه فقهط شهعار دادن
برادران من بازگش يمه شما و يمهه مها بسهوى خداسه  .چهه ؟؟؟ آن موقه کهه انسهان آن جهان را در مهوقعى بهراى اسهشم مفیهد باشهد و مها بهه اخهن جهان ناقابه بهه
سوى ج هه ياى ج

مى روخم آنجاخى که ير لحظهه امکهان دارد لطه خهدا شهام حها مهن بشهود اخ جانه از خداونهد متعها خواسهتارم کهه ري هر انقهش اسهشمى

ما را تا ظهور امام زمان (عج) ن ههدارد و ظههور امهام زمهان (عهج) را يهر چهه زودتهر نزدخه

ک هد و امه سهتمدخده اخهران و سهاخر مسهلمانان جههان را يهر چهه زودتهر از

دس اخن شیطانهاى بزر نجات بديد ام قهرمان چون گبشهته بهراى خهدا کهار ک یهد و در خه

جملهه کوتهاه مهى گهوخم کهه يهدفتان اهلل و کتابتهان قهرآن و ري رتهان

خمی ى و دعاختان خداخا خداخا تا انقش مهدى خمی ى را ن هدار باشهد موضهوع نهه شهرقى نهه غربهى خادتهان نهرود .و فقهط کهارى کهه شهما مهى ک یهد جمههورى اسهشمى
را در يمه کشورياى شر وغر پیاده مى ک ید .آمرخکا يی غلطى نمى توانهد بک هد .بهرادر جهان نمهى تهوانم کهم ب وخسهم ؟؟؟ مهادرم مادرجهان تهو باخهد افتخهار ک هى کهه
اخ جور بچه اى تربی کرده اى ودر راه خدا دادى مادر جان تو ن اخد ناراحه باشهى چهون کهه شههیدان زنهده انهد اهلل اک هر مهادر عزخهزم چ هد خوايشهى کهه از تهو دارم تهو
او باخد به يمه اقوام ب وخى که ل ا

سیاه ناوشه د دوم باخهد مهرا حهش ک هى سهوم در مسهجد جلهو ؟؟؟ تمهام را سها ک یهد و مهردم رادراخهن مسهجد دعهوت ک یهد کهه

مسجد س ر اس اخن مسجد ن اخد خالى بماند به قو امام اس کهه مهى فرماخهد مسهاجد سه ر اسه سه ريا را حفهظ ک یهد .امهام خمی هى و اسهم کوچهه مها باخهد اسهم
خههودم را روى کوچههه ب بارخههد و دخ ههر خوايشههى نههدارم .خدان هداربههه تههارخ  68/7/81و مههن دلههم مههى خوايههد پهلههوى علههى قلههى نههورى بههروم و بهها او احههوا پرسههى
ک م.خداخا خداخا تا انقش مهدى خمی ى را ن هدار مر بر صهدام مهر بهر شهوروى مهر بهر آمرخکها زخهرا در اخهن صهورت اسه کهه بهه اسهتقش کامه مهى رسهیم و
بدانید که يی گاه و يی زمانى با استعمار جهانى به توافه نخوايیهد رسهید .و يمیشهه در ن هرد خوايیهد بهود زخهرا کهه شهما پیهروز مهى گردخهد واگهر امهروز دم از صهل بها
شما زدند شما ق و نک ید و ب وخید ج

ج

تا پیهروزى بج یهد و يهی يراسهى بهه د راه نديیهد واز کسهانى کهه متماخه بهه شهر و غهر يسهت د جهدا خهوددارى

ک ید خادورى ک ید و ررفشان نروخد آنقدر باخد بج یم کهه تها اسهتقش و مکته اسهشمى را در يمهه کشهوريا پیهاده ک یهد بهرادران و عزخهزان مهن تها جهان دارخهد در راه
دخن و آخین اسشم بديید اخن اسشم مث درختى اس کهه تهازه مهى خوايهد ثمهر ديهد و شهما باخهد از اخهن درخه حفاظه ک یهد کهه ثمهر ديهد و از ثمهر او بههره برخهد و
چ د کلمه با پدر و مادر خودم حر مى زنم او کهه پهدر و مهادرمن شهما مهرا در راه خهدا دادخهد و يمهانطور کهه خهدا مهن را بهه شهما داد يمهانطور يهم گرفه مادرجهان
من امانتى دس تو بودم و يمچون مسافرى بودم کهه بهه مقصهدم رسهیدم مادرجهان ناراحه ن ها
اش

از چشمان جارى شود نک د ل ها

کهه پسهر تهو شههید شهد تهو باخهد خوشهحا باشهى نک هد خه

قطهره

سهیاه باوشهى مادرجهان اگهر مهن شههید شهدم تهو باخهد بهراى مهن خوشهحا باشهى و يمچهون برادرجهان مهن کهه از تهو خیلهى

راضى يستم امیدوارم که تو يم از من راضى باشى اى بهرادر زحمه کشهم شهما باخهد کهار و کوشهش ک هى و اخهن پهدر پیهرم را تهو نهان بهديى برادرجهان شههیدان زنهده
اند اهلل اک ر برادرجان اگر در تشیی ج ازه مهن کمهى غم ها باشهى روح مهن ناراحه میشهود برادرجهان خهدا خهار و خهاور تهو خهداحافظ مادرجهان مهن از تهو راضهى بهودم
چون تو مرا تربیه کهردى و تهو مهرا فرسهتادى مادرجهان امیهدوارم کهه مهرا حهش کهرده باشهى پهدر پیهر و زحمه کشهم تهو يهم بهراى مهن بسهیار زحمه کشهیدى و
امیدوارم تو يم مرا حش ک ى .خداحافظ خداخا خداخا تا انقش مههدى خمی هى را ن ههدار از عمهر مها بکهاه بهه عمهر او بیفهزا مهر بهر صهدام مهر بهر امرخکها مهر بهر
شوروى شهیدان زنده اند اهلل اک ر خا مهدى ادرک ى 68/7/81

خاررات:
موجود نیس
8161331KAKA668-668 (1).JPG, 8161331MKAA668-668 (1).jpg, 8161331MKAA668-668.jpg, 8161331MKAA668-661 (1).jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالکریم نیکومنش
تاریخ تولد1687/6/13 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع دالکرخم نیکهوم ش  :شههید ع هدالکرخم نیکهوم ش فرزنهد ق هر علهی در شهانزديم خهرداد  8337در روسهتای زايهد شههر از توابه شهرسهتان فسها دخهده
به جهان گشود تحصیشت خود را تها کهش

سهوم راي مهاخی ادامهه داد و سها

فعالیه يهاخی در حهد سهن خهود

در جرخانهات انقهش و پیهروزی انقهش شهروع کهرد

شهید ع دالکرخم جوانی با فکهر و عاقه بهود و در يهر کهاری بهتهرخن راه حه را انتخها مهی نمهود بهه حضهرت امهام خمی هی (ره) عشه مهی ورزخهد و در مراسهم يها و
سخ رانی يا شرک می نمود و چون شهید بزرگوار در خه

خهانواده ای بهزر شهده بهود کهه از معهار اسهشمی و مسهائ روز آگهايی بسهیار داشهت د معتقهد شهد کهه بهه

فرمان ري ر ک یهر انقهش اسهشمی حضهرت امهام خمی هی (ره) ل یه

گوخهد و سه ر جههاد در راه خهدا و ورهن و يمور هانش را بهه جهای سه ر مدرسهه انتخها نماخهد

خکی از کاريای جهادی اخشان م هارزه بها م هافقین بهود کهه در زمهان رهاغوت مهورد ضهر و شهتم آنهها قهرار گرفه شههید بزرگهوار سهرانجام در تهارخ  8363/81/86در
م طقه سرخ ذيا بر اثر اصاب ترکش به پش و پای چ بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در گلهزار شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و خهاد
گرامی باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8167388KASA668-668 (1).jpg, 8167388KVAC668-668 (1).jpg, 8167388KVAC668-661 (1).jpg, 8167388MKAA668-668 (1).jpg,
8167388MKAA668-661 (1).jpg

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی نیکومنش
تاریخ تولد1686/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمدعلی نیکوم ش  :شههید محمهدعلی نیکهوم ش فرزنهد ق هر علهی در خکهم مهرمهاه  8333در روسهتای زايهد شههر از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه
جهان گشود تحصهیشت خهود را ادامهه داد و سها

بها وجهود اخ کهه در خه

خهانواده ای مهبي ی و اسهشمی بهزر شهده بهود بها وجهود سهن کمهی کهه داشه در دوران

انقش و جرخانات انقش بها م هافقین بهه زخرکهی ش اسهاخی مهی نمهود و تحوخه مسهوولین مهی داد  .بسهیار بهايو
ج

و فهمیهده عمه مهی کهرد  .شههید عزخهز بها شهروع

تحمیلی در ج هه يای حه علیهه باره انجهام وظیفهه نمهود و دالور مردانهه و شهجاعانه ج یهد  .شههید بزرگهوار جهوانی خهو

پدر و مادر بود و در انجام کاريای سخ به دوستان و خوخشهان خهود بسهیار کمه

رو  ،محتهرم و بسهیار مهورد ق هو

مهی نمهود  .شههید بزرگهوار بهه حضهرت امهام خمی هی (ره) عشقهه وافهری داشه و در

پخش اعشمیه يای آن حضرت بسهیار کوشها بهود  .شههید محمهدعلی سهرانجام در تهارخ  8366/1/1در م طقهه بسهتان بهر اثهر جراحهات ج هی بهه درجهه رفیه شههادت
نائ آمد و در قطعه او شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8167383KAKA668-668.jpg, 8167383KASC668-668.jpg, 8167383MKAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید حسنعلی هاشمی نسب
تاریخ تولد1683/7/15 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید حسهن علهی ياشهمی نسه  :شههید حسهن علهی ياشهمی نسه فرزنهد میهرزا مرتضهی در پهانزديم مهرمهاه  8336در روسهتای دسهتجه خکهی از توابه
شهرستان فسها دخهده بهه جههان گشهود  .او در خهانواده ای مهبي ی و بها اخمهان پهرور

خافه و پهدر

از راه کهارگری بهه تهیهه مخهار خهانواده مهی پرداخه  .يشه

سالش بود که يمراه با خهانواده بهه فسها آمدنهد و در آن جها سهاکن شهدند  .در سهن شهش سهال ی رايهی دوره ی ابتهداخی شهد و توانسه اخهن دوره په ج سهاله را نیهز بهه
پاخان برساند  .در ک ار در

خواندن اکثر اوقهات بهه کهارگری مشهغو مهی شهد يزخ هه تحصهی خهود را فهرايم ک هد  .په

و اخن دوره را نیز به اتمام رسانید او به در

از دوره ی ابتهداخی وارد مقطه راي مهاخی شهد

خوانهدن عشقهه ی زخهادی داشه بهه يمهین دلیه درسهش را ريها نکهرد و تها سهوم دبیرسهتان درسهش را ادامهه داد و موفه

به اخب دخالم شهد  .در زمهان درگیهری انقهش در تظهايرات يها حضهور داشه و په

از پیهروزی انقهش بهه عضهوخ بسهی درآمهد و عضهو پاخ هاه عمهار شهد و اوقهات

بیکاری خهود را در مسهاجد پهر مهی کهرد او فهرد فعهالی بهود بهه رشهته يهای ورزشهی عشقهه فراوانهی داشه  .در رشهته دوو میهدانی فعالیه داشه و در دور  8166متهر
فهار

شهرک کهرد و مقهام او را کسه نمهود  .بههه فوت ها نیهز عشقهه ی خاصهی داشه او در ج ههه يههم فهرد فعهالی بهود  .دوبهار در ج ههه در مسهابقه دو ( دوو ) بهها

تجهیزات نظامی و شیمیاخی شرک کهرد و يهر دو بهار مقهام او را کسه کهرد بهه نمازيهاخش ايمیه مهی داد و آن را بهه نمهاز جماعه مهی خوانهد  .در عملیهات يهای
متعددی شرک نمود کهه سهرانجام در م طقهه شهلمچه در نهوزديم فهروردخن مهاه  8366بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه بهدن بهه درجهه رفیه شههادت رسهید  .پیکهر پها و
مطهر

در بیس و سوم فروردخن ماه  8366ری مراسم باشکويی به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد .

موجود نیس
8118686MAKA668-668.jpg, 8118686KASA663-668.jpg, 8118686KASA668-668.jpg, 8118686KASA668-661.jpg, 8118686KASA668663.jpg, 8118686KASA668-663.jpg, 8118686KASA661-668.jpg, 8118686KASA663-66811168.jpg, 8118686KASA663-668.jpg,
8118686KVAA668-668.jpg
8118686KVAA668-661.jpg, 8118686KVAA668-663.jpg, 8118686KVAA668-663.jpg, 8118686KVAA668-661.jpg, 8118686MSAA668668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد حسن یوسفیان
تاریخ تولد1684/6/15 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه شهههید محمههد حسهین خوسههفیان  :شهههید محمههد حسهین خوسههفیان فرزنهد ع دالحسهین در پههانزديم خههرداد مههاه  8331در روسههتای دسههتجه از توابه شهرسههتان
فسا به دنیا آمد و بزر شد  .تحصیشت خهود راه تها کهش

سهوم دبیرسهتان ادامهه داد و بهه عله عشقهه ای کهه بهه انقهش اسهشمی داشه در مراسهمها و سهخ رانیها

و پیامهاخی که به نق از حضرت امام خمی ی (ره) بود شهرک مهی نمهود و حتهی در بیشهتر نشسه يهای جمعهی در مسهاجد و خانهه يها شهرک مهی کهرد و کاريهاخی کهه
بههرای بههه ثمههر رسهیدن انقههش اسههشمی بههود بههه نحههو احسههن انجههام مهی داد  .شهههید محمههد حسهین خوسههفیان جههوانی سههربزخر  ،مههومن و معتقههد بههود و دارای اخشق هی
خداپسه دانه داشه شهههید محمههد حسهین خوسهفیان بعههد از پیهروزی انقههش اسههشمی از رههر پاخ هاه بسهیج روسههتای خههود بههه ج ههه يههای کفههر سههتیز اعههزام گردخهد و
خالصانه ج ید  .شهید محمد حسهین خوسهفیان در تهارخ  8366/8/81در عملیهات کهربشی 1بهر اثهر متششهی شهدن بهدن بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در گلهزار
شهدای دستجه به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

گرامی باد .

8137166KVAA668-668.jpg, 8137166KVAA668-661.jpg, 8137166KVAA668-663.jpg, 8137166KVAA668-663.jpg, 8137166MKAA668668.jpg, 8137166MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید فتح اله حسن زاده
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/4 :

نام مدرسه11 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید فهت اهلل حسهن زاده  .شههید فهت اهلل حسهن زاده در  8337/6/16در روسهتای کوشه
فیض الهی را به تن کرد  .او پ

قاضهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه جههان گشهود و ل ها

از گبرانهدن رفولیه در سهن  6سهال ی تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه مههب موشه

توانس بدون مردودی و با موفقی به دور? راي ماخی قدم ب هبارد کهه در اخهن دوران بهه عله بیمهاری خه
تا اخن که توانس خود را به دوران دبیرستان برسهاند  .په
با ث

نام در بسیج شهرستان فسا دوران آموز

از ق هولی در کهش

او در رشهته فري ه

قاضهی سهاری کهرد و بها جهدختی کهه داشه

سها مهردود شهد ولهی بها تهش

فهراوان آن را ج هران کهرد
شهود لهبا

و اد عهزم را جهزم کهرد تها رايهی ج ههه يهای ج ه

نظهامی خهود را در پادگهان امهام حسهن (ع) گبارنهد و مهدت تکمیلهی آن نیهز در جههرم بهه پاخهان رسهاند  .سها

بهرای

 3ماه عازم م طقه مهابهاد شهد  .او چهون بها يمسه ران خهود مان هد شههید صهاد بازخهاری رسهته مخهابرات را برگزخهده بهود در پاسه اه خلیفهان در آن م طقهه کهار مههم
مخاربراتی به عهده گرف و اخن مدت چهار ماه را بدون مرخصهی سهاری کهرد  .شههید فهت اهلل بهرای ادام? تحصهیشت بهه شههر فسها مراجعهه نمهود او کهه دخ هر الههی
و ملکوتی شده بود و يوای معشو در سهر داشه بهراخش مانهدن در شههر و در

خوانهدن مشهک بهود  .امها اخهن بهار را تحمه کهرد و در

يهای عقه

افتهاده را بها

جدخ مطالعه کرده و ر ه برنامهه امتحهانی  ،امتحانهات خهود را داد و بهرای دومهین بهار عهازم کهربشی اخهران در م طقهه عملیهاتی ج هو گردخهد  .در اخهن ي هام بهرای
تغییر رسته خود به ناچار دور? فشرد? آمهوز

تهاکتیکی را مجهدداً دخهده و بهه صهورت نیرويهای پیهاده و ته

تیهر انهداز در گهردان يمیشهه صه شهکن پیهروز فجهر از

لشکر و المهدی (عج) شروع به خهدم کهرد  .تها اخهن کهه سهرانجام در  8361/88/1بهه ي هام پاسهداری از حهرخم اسهشم و قهرآن در مرحه ? سهوم از عملیهات کهربشی
 1در م طقه شلمچه بر اثر اصاب ترکش خمااره در س ر به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد  .والسشم

موجود نیسص

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ابراهیم آزاد داور
تاریخ تولد1684/4/17 :
تاریخ شهادت1633/1/13 :

نام مدرسه1 :موجود
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ابرايیم آزاد داور فرزند علی در يفديم آبهان مهاه  8331در شهرسهتان ايهواز بهه دنیها آمهد و در سهن رفولیه يمهراه خهانواده بهه شهرسهتان فسها عزخمه
نمود و تحصهیشت خهود را تها کهش

سهوم راي مهاخی ادامهه داد شههید ابهرايیم آزاد داور از زمهان انقهش در سهن ده سهال ی در پاخ هاه مسهجد فیهروز ؟؟؟ فعالیه يهای

بسیاری داش و ش ها با ن ه انی نیاز م رم آن روز را به ام ی سر می کهرد و خه

بهار جهه بازدخهد بهه م طقهه ج هی رفه و يمهین امهر باعهث شهد کهه قهرار نداشهته

باشهد و در تههارخ  8361/81/11بههه ج هههه يهای حه علیههه باره اعههزام گردخهد  .شهههید ابههرايیم آزاد داور بههه ورز

عشقههه داشه و از اخههش حسه ه و رفتههار و کههردار

بسیار خهو برخهوردار بهود و بها دوسهتان و خوخشهان و بزرگتريهای خهود جانه اد را رعاخه مهی نمهود شههید بزرگهوار در جلسهات دعها و نمازيهای خومیهه و مسهتح ی
شرک داش  .شههید ابهرايیم آزاد داور سهرانجام در تهارخ  8366/8/16در عملیهات  1در م طقهه شهلمچه براثهر اصهاب تهرکش بهه پهلهو بهه درجهه رفیه شههادت نائه
آمد و در قطعه شهدای فسا در تارخ  8366/8/36به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-8.jpg,و.jpg, 8و.jpg, 8661161KASC661-668.jpg, 8661161KASC668-668.jpg, 8661161KASC668-661.jpg, 8661161KASC668-1
663.jpg

8661161MKAA668-668.jpg, 8661161MKAA668-661.jpg, 8661161MKAA668-663.jpg, 8661161MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جمشید غالمی شیری
تاریخ تولد1685/6/17 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :ابن یمین
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
غشمی جمشید .jpg, 8136661KASA668-668.jpg, 8136661KASA668-661.jpg, 8136661KASA661-668.jpg, 8136661KASA663-668.jpg,
8136661KASA663-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید اصغر حاجی زاده
تاریخ تولد1687/1/5 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :ابوریحان فدشکویه
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید اصغر حهاجی زاده ؛ شههید اصهغر حهاجی زاده در واپسهین روزيهای سها  8337در خه
می گرف نوزادی چشم به جهان گشود و بهاری زخ ا را بها قهدوم خهوخش بهه ارمغهان آورد  .پهدر

روز د ان یهز زمسهتانی کهه يهوا رنه

و بهوی بههاری بهه خهود

بهه ت هر نهام شهش مايهه ی حسهین نهام او را اصهغر گباشه روزيها

به سرع با خوشی و ناخوشی ساری شهدند و از او کهم کهم رشهد مهی کهرد و مهی بالیهد  .شههید بزرگهوار از يمهان آغهاز زنهدگی زيهد و پارسهائی را سهرلوحه ی کاريهای
خود قرار داده بهود و اخهن را از رفتهار و عمه او مهی شهد درخافه بها قهرآن انه

داشه و بسهیار پاخ هد مسهائ مهبي ی بهود  .در مدرسهه مهورد احتهرام مسهوولین و يهم

کشسی يای خود بود وی در دوران تحصی نمرات عالی را کسه مهی کهرد و در اوقهات فراغه بهه جهای سهرگرمی يهای بیههوده و بهی ارز

خهود را بها قهرآن مهانو

می کر و اکثر اوقات بیکاری خود را در پاخ هاه مقاومه بسهیج روسهتای فدشهکوخه سهاری مهی کهرد تها اخ کهه در سها  8366در عملیهات کهربشی  1بهه شههادت رسهید .
روحش شاد و خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
بسمه تعالی
والسشم و صشه علی اشهر االن یهاء و المرسهلین ح یه اهلل العهالمین ابوالقاسهم محمهد صهلی اهلل علیهها  " ".و ال تحسه ن الهبخن قتلهوا فهی سه ی اهلل امواتها به احیهاء
ع د ربهم خرزقون ".گمان ن رخهد آنهان کهه در راه خهدا کشهته شهدند مردگان هد بلکهه زنهده يسهت د و ر نهزد خهدای خهوخش روزی مهی خورنهد  " .الهبخن ام هوا و يهاجروا و
جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجهه ع هداهلل  ".آنهانی کهه اخمهان آورده انهد و يجهرت کردنهد و جههاد کردنهد در راه خهدا بها امهوا و جانهاخشهان درجهه و
مرت ه ی بل دی نزد خداوند دارند  .بهه نهام اهلل پاسهدار حرمه خهون شههیدان و بها سهشم و درود خهدم امهام زمهان عجه اهلل امیهد مستضهعفان جههان عجه اهلل تعهالی
و نائ بر حقش امام خمی ی و قائم مقهام ري هری آخه اهلل م تظهری و شههیدان راه حه و حقیقه و امها مهن کهوچکتر از آنهی يسهتم کهه بخهوايم بهرای مهردم وصهی
داشته باشم  ،زخرا که مردم خود در صح ه بهوده و در خهط والخه خهوخش بسهته اخهم  ،بها خهدای خهوخش عههد بسهته اخهم کهه چهون باخسهتیم  ،کهه چهون کهوه محکهم و

استوار اخستاده اخم و خوايیم اخستاد  .عهد بسته اخم چون درخها خروشهیم کهه خهوايیم خروشهید و بها امهوا خروشهانمان بهر صهخره يهای بیهدا يجهوم خهوايیم بهود و مثه
پت

فوالدی بر سر آنها فرود می آئیم  .با او عههد بسهته اخهم کهه يمچهون خورشهید رلهوع ک هیم و تمهامی ظلمه کهره يها محهو گهردد و انسهانها در پرتهو اخهن نهور جها

دخده ای روشن سیر ک د و به يد و آرمان خوخش بی دخش د گه جهون خورشهید رلهوع کهرده اخهم و خهوايیم کهرد  .بها خهدای خهوخش عههد بسهته اخهم کهه بهرای تحقه
؟؟؟ و پیاده شدن احکامش جان خوايیم داد و ما اخن جانی کهه از اوسه فهدائی ک هیم و بها قطهره قطهره خونمهان آخهاتش را تفسهیر سهرخ خهوايیم کهرد مان هد آنههاخی کهه
بهها حماسههه ياخشههان در کربشيههای اخههران از خههون د ؟؟؟ گرفت ههد و در کتههابی بههه وسههع اخمههان در کههوه و دش ه و صههحرا آخههات الهههی را تفسههیر سههرخ نمودنههد و اگههر
بخوايیم به عهدمان وفا ک یم باخهد کهه متحهد شهوخم وحهدت داشهته باشهیم  " .اعتصهموا بح ه اهلل جمیعها و ال تفرقهو ".و اخهن وحهدت يهم بها چ ه
الهی به وجود می آخد و با در صح ه بودن و گو

زدن بهه رخسهمان

بهه فرمهان امهام دادن بهه وجهود مهی آخهد  .والسهشم  ،وصهی بهه پهدر و مهادرم و بهرادران  ،و امها پهدر و مهادر  :از شهما

تقاضا دارم که در عزای من زخاد گرخهه و زاری نک یهد کهه دشهم ان شهاد شهوند و اگهر مهی خوايیهد گرخهه و زاری ک یهد در خانهه ک یهد در جلهوی مهردم ن اشهد و تقاضهای
دخ ری که دارم به جان امام دعا ک ید و در خط والخ فقیه باشهید و اگهر نتوانیهد چیهزی از ب یهاد ق هو نک یهد و تقاضهای دخ هرم اخ کهه حهدود خه
وخ

سها نمهاز قضها دارم

ماه الی دو ماه روزه قضا که می خهوايم بهراخم ب یرخهد و يمچ هین  166تومهان از امهام زاده حسهن  866تومهان شهاه چهراغ بهديکار يسهتم کهه مهی خهوايم بديیهد

تا زخر دخن آنها ن اشم ودخ ر اخ که می خوايم کهه بها زن سهیاه حرفهی نزنیهد و يهر چهه گفه و يهر کهار کهرد چیهزی ن وئیهد و محلهی ن بارخهد  ،ب بارخهد يهر کهار مهی
خوايد بک د او بیوه زنی اس دلش را نشک ید و اگر يم مهی توانیهد و خها توانسهتید بهه او کمه
برادران اس که درسهاخشان را بخوان د و نمازشان را بهه وقه بخوان هد و بعهد از در

ک یهد و گبشهته يها را فرامهو

ک یهد و او را ب خشهید و دخ هر عرضهم بها

خوانهدن کهاری ق هو ک هد کهه بهتهر بتهوان خهدم بهه مهردم و اسهشم کهرد و بها

زيم در نهاخ آخر می گوخم که زخاد گرخه و زاری نک ید زخرا کهه خیلهی يها رفت هد و مها يهم رفتهیم و دخ هران نیهز مهی رونهد " .انها هلل و انها الیهه راجعهون" و يمهه مهی
روند پ

چه بهتر که در راه اسشم اخن جان گرفته شود که اقش خداونهد مرحمتهی ک هد و مها در جهای بهتهری قهرار گیهرخم زخهرا مهن خیلهی گ هاه کهرده ام و خه

ب هده ی

گ ايکار می باشم و فقط از شما می خوايم که بهراخم رله مغفهرت ک یهد کهه شهاخد خداونهد مهرا ب خشهید و راسهتی پهدرجان نمهاز شه بخهوان و سهعی کهن نمهاز شه
تر نک ید و من يم جزو  36نفری که براخشان رل مغفرت مهی ک هی ب هبار و بهه قهو بچهه يها مهن را در خشها  36تهاخی قهرار بهده و دخ هر اخ کهه مهی دانهم شهما
ناراح می شوخد زخرا براخم خیلهی زحمه کشهیده اخهد و مهن نیهز خیلهی بهی حرمتهی نیسه بهه شهما و خیلهی نافرمهانی از شهما کهرده ام و از شهما تقاضها دارم کهه مهرا
ب خشید  .دخ ر عرضی ندارم  .والسهشم علهیکم مهن ات ه الههدی و دخهن الحه لیظههره علهی الهدخن که و لهو کهره المشهرکین  ".بهه امیهد آزادی قهد

بعهد از کهربش .

والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید احمد کریم
تاریخ تولد1688/11/8 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :احمد آباد
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید احمد کرخم  .شهیهد احمهد کهرخم در تهارخ  8333/81/3بهه دنیها آمهد  .دوران پهر نشها کهودکی را در دامهان پهدر و مهادری مهربهان گبارنهد و بها شهور و
نشا

کودکانه رايی مدرسهه شهد وی دوران مختله را بها موفقیه در زادگهاه خهود پشه

سهر گباشه و بها درخافه مهدر دخهالم از تحصهی فراغه خافه  .شههید

احمهد  83سههاله بههود کههه پههدر خههود را از دسه داد و از يمههان نوجههوانی رعههم تله روزگههار را چشههید  .شههید در جرخههان م ههارزات مردمههی در تظههايرات و رايایمههاخی يهها
حضوری فعا داش و ش يا اعشمیه پخش می کرد  .شههید در زمهان ج ه

عهازم ج ههه شهد .خه

سها ق ه از شههادتش بهرادر

خلیه بهه شههادت رسهید و اخهن

شهههادت در روحیههه ا

تههاثیر فراوانههی گباشه و بیشههتر بههه ج هههه رفه و حههدود  1بههار بههه ج هههه رف ه و سههه بههار مجههروح شههد و سههرانجام در تههارخ  8367/3/13در

عملیهات بیه المقههد

مفقهود گردخههد و در تهارخ  8376/7/83مهورد تفحههص قهرار گرفه و در زادگهايش بهه خهها سهارده شههد  .شههید کهرخم جههوانی خهود سههاخته و

بزرگوار بهود  .دنیهاخی از صهداق

 ،اخهش و اخمهان بهود و از تمهام وابسهت ی يها و تعلقهات دنیهوی برخهده بهود و دارای تقهواخی در خهور شههادت بهود  .بهه نمازيها و دعها

ايمی خاصی می داد و عشقه خاصی به امام حسین (ع) داش  .روحش شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
که خدا می فرماخد " وال تحس ن البخن قتلهوا فهی سه ی اهلل امواتهاً به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون "  .ال تهه ما دارخهد کهه شههیدان راه حه مردنهد بلکهه زنهده بهه حیهات
ابدی شدند و در نز خدا روزی می رل د  .پ

باخد سعی ک یم تها دخهن م هین اسهشم از بهین نهرود و اسهشم بهه يمه مهردان نیه

احتیها دارد و احتیها بهه خهون يهای

پا دارد که درخ اسشم با خون جوانان پا و مخلص که برابر اخهن ج اختکهاران شهر و غهر اخسهتادگی کهردن آبیهاری مهی شهود و درخه اسهشم بها خهون بهه ثمهر
می رسد و جامعه ای و دخ ی کهه در آن حهر از خهون و شههادت ن اشهد آن جامعهه مصهموم ( مسهموم ) اسه و اخهن جامعهه بها خهون شههیدان در راه خهدا تقوخه مهی
شود و دوباره بارور می شود و نزدخ

به يش سا اسه کهه در اخهن ورهن مها اخهران عزخهز بهرای اسهشم چهه جوانهانی کهه فهدا نشهدن و چهه خهون يهاخی کهه بهرای

اسشم نرخخه و جوانهان در سه ريا بهه شههادت رسهیدند و بها خهون و جهان خهود دخهن م هین اسهشم را پاسهداری دادن و مهن ب هده حقیهر يهم کهه خداونهد شههادت را
نصی م کرد از او سااسه زارم از خداونهد متعها رله بخشهش دارم کهه اخهن جهان ناقابه در راه خهود از مهن گرفه و مهن را سهعادتم د کهرد و مهورد ق هو حه تعهالی
باشد و از خانواده خود رل بخشش دارم که مهرا ب خشه د و مهرا حهش ک هد و شهکرگزار بهاری تعهالی باشه د و از شهما مهی خهوايم کهه صه ر و حوصهله داشهته باشهید و
خداوند با صابران اس و خوشحا باشید که مهرا اخهن گونهه تربیه کردخهد کهه در راه خهدا جهان خهود را نثهار که م و از يمهه شهما مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد و
خداوند به شما اجر و ص ر عطا بفرمائید و در آخهر از شهما ( ايتکهارگران و سهرماخه داران ) مهی خهوايم کهه اخهن يمهه بهه دن ها جمه آوری کهردن ثهروت خهود ن اشهید و
فکر برای آخرت خود بک ید که اخن دنیا خاکی ير چه لبت زخادی داشته باشه د ولهی زودگهبر اسه بهه فکهر خیهر بهرای خهود باشهید بهه فکهر فقیهران بهه فکهر اسهشم بهه
فکر قرآن و به فکر خدای خود باشید و يمه  ،يمه بهه فکهر کاريهای خیهر در راه خهدا باشهید يمهه و يمهه بهه فکهر شهکم و ل ها
فقط خ

خوبی از آدم يای درس کار و خ

و مها انهدوزی ن اشهی کهه در آخهرت

بدی از آدم يای بد کهار بهاقی مهی مانهد والغیهر يمهه اخهن يها در يمهین جها گباشهته و مههاجرت مهی ک یهد خها چ هد متهر

پارچه به آخرت باخد و يمان رور که شاعر می گوخد  :بق رسهتان گهبر کهردم صه احی  ،بدخهدم ق هر دولتم هد و دروخهش  ،نهه دولتم هد بهرده خه
بی کفن در خا رفته  .پ

با يم

خود خدای خود را خش ود ک ید که رست ار شهوخد بها جههاد بها نفه

بها کمه

کفهن بهیش  ،نهه دروخهش

بهه ج ههه حه علیهه باره بها کمه

بهه فقهرا بها

م اجات يا و قرآن خوانهدن يها و نمهاز بهه پها داشهت د خهود را بسهازخد و بهه والخه فقیهه خقهین داشهته باشهید و بها ري موديهای او خهود را بسهازخد کهه بعهد از مهردن راه
بازگشتی نیس و ير چه بوده و ن وده يمین اس که در آخهرت بهاقی مهی مانهد و تهش
بین خود را حفظ ک ید که يی و يیچک

خهود را يهر چهه بیشهتر در راه خهدا باشهد شهما مهردم بها اخمهان يمیشهه وحهدت

نمی توانهد ملتهی کهه شههید پهرور اسه و جامعهه ای اسهشمی اسه و بهوی خهون شههید مهی ديهد از يهم بااشه د از يم هی

رل بخشش دارم انشاء اهلل که مرا حهش ک یهد و بها چ هد بیه شهعر يهم گهو

ديیهد خها خهود بخوانیهد  :خداونهد عاق ه يم هی را خهتم بهه خیهر ب ردانهد بهه برکه

صلوات بر محمد  .از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود  ،به کجا می روم آخر ن مائیهد بهدنم  .کمهی ( قهدری ) يهم دربهاره اخهن فکهر ک یهد  .بیها بهالین مهن بیها بهالین مهن ای
مادر غمخوار  ،بکن من را حش اخن آخهرخن پیهامم  .گه آخهر مه م گه آخهر مه م ای مهادر غمخهوار  ،بکهن مهن را حهش اخهن آخهرخن پیهامم  .و در آخهر از يمهه شهما
برادران و خوايران مسلمان و خوخشاوندان رله حهش بهودی مهی رله م و از شهما مهی خهوايم کهه يهر بهدی از مهن دخدخهد مهرا بهه خهوبی خودتهان ب خشهید و آرزوی
خوش ختی در زندگی شما دارم  .و بهرای ظههور يهر چهه سهرخعتر آقها امهام زمهان و رهو عمهر و سهشمتی رزم هدگان اسهشم دعها ک یهد بها خلهو

نیه پها  .خهداخا ،

خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار  .خدان هدار يم ی شما  .ب ده حقیر احمد کرخمی  .و من اهلل التوفی  .والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی اصغر شربتی
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :امام خمینی
زندگی نامه:
در سا 36در خ

خانواده مبي ی در روستا متولد شد که آن را علهی اصهغر نهام نهادنهد ازيمهان دوران کهودکی عشقهه زخهادی بهه برنامهه يهای مهبي ی و دخ هی داشه تها

اخ کههه بههرای تحصههی علههم بههه مدرسههه رف ه و تهها کههش
عملیاتی والفجر  1به شهادت رسید.
وصی نامه:
کدش اساخى 8317188:
کدباخ انى 63 1766:
نام :علىاصغر
نام خانوادگى :شربتى
نام پدر :مسی
تارخ تولد 8336/66/86:
.

31:

مح صدورش اس امه :فسا
تارخ شهادت 63/88/17:

او دبیرسههتان در

خوانههد و از مدرسههه بههه دانش ه اه ج هههه رف ه و سههرانجام تههارخ 17/88/63در م طقههه

نوع حادثه :حوادثمربور هج

تحمیلى

شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم بادشمن-توسطدشمندرج هه
استان :ب یادشهیداستانفار
شهر :ادارهب یادشهیدفسا
وصی نامه %:
شربتى على اصغر 8317188
) بهها کهافران روبههرو شهوخد باخههد (

بسهم اهلل الهرحمن الههرحیم  .فهاذا القیههتم الهبخن  .............خضه اعمهالهم ( سههوره محمهد آخههه  ) 3شهما موم ههان چهون ( درمیههدان ج ه
شههجاعانه ) آنههها را گههردن زنیههد تهها آن ههاه کههه خههون رخههزى باشههد.دشههمنرا از پههاى در آورخههد ( .بکلههى مغلههو و تسههلیم سههازخد ) پ ه
ب دکشید تا بعدااورا آزاد گردانید خا فدا خه گیرخد تا (در نتیجه ) ج ه
آرند و ج
ج

از آن اسههیران ج ه

سهختیهاى خهود را فهرو گهبارد (خع هى تها کهافران تسهلیم شهوند و ج ه

از جهان برافتد ) اخن حکم فعلى اس و اگر خدا مى خواسه خهود از کهافران انتقهام مهى گرفه و يمهه را بهى زحمه ج ه

خاتمهه خابهد تها يمهه اخمهان
يهش مهى کهرد ولهیکن اخهن

کفر اخمان براى امتحان خل بهه خکهدخ ر اسه و آنانکهه در راه خهدا کشهته مهى شهوند  ،خهدا يرگهز رنهج اعمالشهان را ضهاخ ن ردانهد  .ب هام آنکه

صح ه امتحان قرار داد  .سهشم و درود بهر رسهوالن خهدا بخصهو

را محکههم

کهه جههان را

خهاتم آنهها حضهرت محمهد بهن ع هداهلل ( ) و دوازده فرزنهد پاکشهان خصوصها امهام غائه حضهرت

مهدى (عج) و سشم بر ناخ راستین تو حضرت امهام خمی هى و تمهام علمهاى حقهه اسهشم بهوخژه آخه العظمهى م تظهرى و سهشم بهر شههیدانى کهه از تمهام يسهتى خهود
گبشته تا اسشم را خارى بخش د و باالخره سهشم بهر خهاران خسهته ناپهبخر امهام امه  .اخ جانه يهر چ هد بسهیار کوچه

مهى باشهم کهه بخهوايم سهخ ى بها شهما داشهته

باشم اما مى خوايم در آخرخن لحظات عمهرم آن چیهزى را کهه بهه عقه ناقصهم رسهیده اسه بع هوان تهبکر خهاد آورى بکه م  ،بهدان امیهد کهه خداونهد توفیه اراعه و
عم را نصی يمه مسلمین بفرماخد  .ا زخدا رل عفهو مهى که م کهه نتوانسهتم ب هده خهوبى بهراى حضهرتش باشهم امها اى مهردم مسهلمان تمهام سهخ ها و پیامهها جمه
مى شود در چیزى که قرآن در اخن مدت بوسهیله بزرگهان بهه مها فهمانهده اسه و باخهد اخهن کتها را يمیشهه بهه ع هوان خه

يهادى بهراى مها باشهد  ،و اعمها و رفتهار

خود را با آن مطابق ک یم که ب ی م تا چه حد مطل فرامین الهى بهوده اخهم  .آخها م هر مهى شهود يهم دن ها خهدا بهود و يهم خهود را پیهرو يهواى انسهانى خهوخش گهردد .
م ر مى شود خدا را ق و داش ولى مر و آخهرت را فرامهو
يم ررفدار مظلوم بود ؟ پ

کهرد ؟ م هر مهى شهود يهم بهه ظهالمین روى خهو

بهه ظهالم آنههابى تفهاوت بهود و

نشهان داد و نسه

اگر بخهوايیم در اخهن راه در صهفو رسهت اران باشهیم باخهد رفهتن از اخهن دخهار چیهزى خقهین بهدارنیم  .چهون چهه بخهوايیم و چهه نخهوايیم

باخد رف يمانطور که قرآن مجید مى فرماخد  :ک مهن علیهها فهان وخ قهى وجهه ربه

ذوالجهش و الکهرام  .يهر که

روى زمهین اسه دسهتخو

مهر و ف ها اسه و

زنده ابدى ذات خدا ى م عم با جش و عظم اس چقهدر خهو اسه کهه در راه اسهشم اخهن جهان ناقابه را تسهلیم کهرد و اراعه از امهام امه کهه يمهان اراعه از
امام زمان و خدا اس سرلوحه زندگى خهود قهرار ديهیم و در اخهن راه از جهان و مها خهود ب هبرخم و در صهورت موفه بهودن ت هها کمه
ير جه باخد ب وخم که خداوند اترا بازبانى يهر چ هد الکهن شهکر و سهاا

مهى که م کهه ابتهدا ل ها

رزم را بهر ته م کهردى و سها

خهدا را اسها

آن بهدانیم  .بهه

بهازيم يهر چ هد کهه الخه چ هین

مح تى ن ودم اما با بزرگیه مهرا در صهفو جههاد گهران و عاشهقان شههادت جهاى دادى تها اخ جها بتهوانم در قیامه بها روى بهاز بهه حسهین فارمهه ( ) ب هوخم گرچهه
ن ودم در روز عاشورا که يمچون اصغرت ل ی

ب هوخم  ،امها امهروز بهه نهداى فرزنهد پاکه امهام امه ل یه

گفهتم  .از خداونهد مهى خهوايم انشهاءاهلل در قیامه مها بهین

اخن ب ده حقیر مقربان و دوستانش خصوصها آقها اباع هداهلل الحسهین جهدائى نی هدازد تها از سهفره پهر برکه آن بزرگهان بهى بههره ن اشهم  .امها سهخ ى يهم بها پهدر و مهادر
مهربانم  :گرچه بى ش

نتوانستم فرزنهدى خهو بهراى شهما باشهم و احیانها در رهو زنهدگیم بها وجهود اخ کهه مهرادر مشهکشت زخهاد و بها صهر عمهر خهود مهرا بهزر

کردخد  ،شاخد رفتار و کردارم باعث ن رانى شما گردخده باشد امها بهه خقهین مهى دانهم کهه مح ه و صهمیم شهما موجه مهى شهود کهه فرزنهد خهوخش را ب خشهید و او را
در قیام جلوى دخ ران شرم ده ن ی ید  .پ

جدا و مکررا از شما مى خهوايم و بهه عهزت زيهرا ( ) شهما را قسهم مهى يهم کهه مهرا ب خشهید و دعهاخم ک یهد  ،زخهرا دعها

پدر و مادر در ح فرزند به اجاب مى رسد  .امها نکهاتى يهم دوسه دارم انشهاء اهلل رعاخه فرمائیهد  :اوال تمهام مها امهانتى بهوده اخهم کهه از جانه خهدا کهه مهى باخسه
روزى بر گردخم ب ابراخن نک د خداى نکرده شهادت من باعث ناراحتى شهما شهود و اگهر حتهى مهى خوايیهد گرخهه يهم ک یهد بهراى علهى اصهغر حسهین گرخهه ک یهد و خهدا
را شکر ک ید که فرزندتان در اخن راه مقهد

بها شه اخ روشهن فهداى اسهشم کهرده اخهد و اخهن امانه را بطهور عهالى و خهو بهه صهاح ش بهر گردانیهد و بهراى کهورى

دشم ان و م افقین و ضد انقشبها از شما مى خوايم کهه افتخهار ک یهد و بهرادرانم را تشهوخ ک یهد کهه در اخهن راه بهه اسهارتها رفه و سهخترخن مشهکشت را تحمه کهرد
و باز خداى را شکر کرد  ،خجال زده ن اشید و ما از شهما بهرادران و خهوايران عزخهزم مهى خهوايم مهرا ب خشه د و حهش ک هد و راه مهرا ادامهه دي هد  ،و در آخهر از تمهام
کسانى که با من به نحوى آش ائى داشت د (بست ان و دوسهتان ) مهى خهوايم کهه يهر گونهه نهاراحتى از اخهن حقیهر دخهده انهد بهه بزرگهوارى خودشهان مهرا ب خشه د  .چهرا
که به عفو آنها محتها مهى باشهم  .ود ضهمن اى مهردم از شهما مهى خهوايم کهه دعها بهه جهان امهام امه و م تظهرى و تمهام دولتمهردان جمههورى اسهشمى را فرامهو
نک د  .در ضمن نماز 1ش انه روز بطور شکسته و نمهاز 1شه انه روز بطهور کامه بهراخم بخوانیهد  .خهداخا  ،خهداخا تها انقهش مههدى حتهى ک هار مههدى خمی هى را ن ههدار
 .الهى آمین والسشم .

:خاررات
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سیاوش عزیز خانی
تاریخ تولد1687/4/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :امام خمینی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" انا هلل و انا الیه الراجعون "يم ان از خدائیم و به سوی او بازگشه خهوايیم نمهود بها سهشم و درود بهه آقها امهام زمهان و نائه بهر حقهش خمی هی ک یهر سهشم بهر امه
حز اهلل و يمیشه در صحن? اخران و انقش اسشمی به بهه چهه زخ اسه شههادت را در آغهو

گهرفتن زمهان زمهانی اسه کهه باخهد از میهان شهط خهون گبشه زمهان

زمانی اس که ن اخد بهیش از اخهن خهوايران و بهرادران در ب هد و زخهر خهوغ ب هدگی و بردگهی بهه انتظهار گباشه بلکهه باخهد بهه خهاری آنهها شهتاف و آنهها را از زخهر خهوغ
ب ههدگی و بردگههی نجههات داد  .ن اخههد بههیش از اخههن کههربش را بههه دس ه راغوتیههان و صهیونیسههتها گباش ه ن اخههد بههیش از اخههن قههد
صهیونیستی اسرائی گباش  .گفتیم که کهربش مها مهی آئهیم و انشهاءاله کهه عملهی خهوايیم رفه  .گفتهیم قهد

عزخههز را در دس ه رژخههم کثی ه

مهی آئهیم انشهاءاله کهه خهوايیم آمهد و اخ جانه ب هد?

حقیر خداوند چ ان خاضعانه از شهما تقاضها دارم کهه بهه قهو امهام عزخزمهان خمی هی عزخهز يهر پرچمهی کهه از دسه سهرداری افتهاد سهردار دخ هری آن را بهر دارد و بهه
میدان بیاخد و چ انچه اخ طور بوده اس انشاءاهلل که يمهین رهور خوايهد بهود و دگهر بهار خاضهعانه تقاضها مهی که م کهه در پشه صهح ه و در خهود ج ههه چ هان پاخهداری
و استواری ک د که بهرای آن مان هد و نظیهری نتهوان خافه در ج ههه مقهاوم تهر از پشه صهح ه باشهید و در پشه ج ههه مقهاوم تهر از ج ههه و تهوان و مجها آن را بهه
ضد انقش ن اخد بديد که بخوايد دس از پا خطا ک هد و خهدای نهاکرده اگهر از میهان شهما کسهی خطهائی را از م هاف و ضهد انقهش ب ی هد و خاموشهی را اختیهار ک هد در
پاخما نمودن خون شهدا سهیم بوده اس می خوايم يمچ ان کهه تهاک ون اخهن رهور بهوده اسه امهام را ت هها ن بارخهد  ،مسهجد يها سه ر اسه سه ريا را ريها نک یهد
در اخ جا سخن را با يمور ان گرامی ام کوتهاه مهی که م ضهم اً تقاضها دارم يهرک

کهه بهدی از اخهن حقیهر دخهده اسه و خها حقهی بهه گهردن مهن دارد مهرا حهش ک هد

انشاءاهلل که مرا حش خوايید کرد  .سخ ی چ د بها پهدر و مهادر گرامهی و بزرگهوارم  :سهشم بهر شهما پهدر و مهادر صه ور و شهکی ا پهدر و مهادر گرامهی ام خوشهحا باشهید
که توانسته اخد خکی از فرزندان خودتان فدای اسشم و قرآن کهرخم کهرده اخهد و تها حهد امکهان گرخهه بهه خهارر کشهته شهدن مهن نک یهد بلکهه گرخهه تهان بهه خهارر اخهن
باشد که موف شده اخد و پیروز شده اخد که فرزندتان را فهدا ک یهد گرخهه اتهان گرخهه شهو و شهادی باشهد و يمهواره دعها ک یهد کهه خداونهد يدخهه نهاچیز از شهما باهبخرد .
پدر و مادر عزخز و مهربانم می دانم که در رو زنهدگی کهه بها شهما بهوده ام نافرمهانی يهای زخهادی از مهن سهرزده اسه شهما را بهه خهدا قسهم مهی ديهم کهه از صهمیم
قل مرا حش ک ید که در آخرت به عا والهدخن دچهار نشهوم نک هد کهه بهه خهارر يمهین عها والهدخن رو سهیاه خهوار و ذلیه وارد صهحرای محشهر شهوم درسه اسه
که من بد بوده ام اما شما خو باشید و مرا ب خشهید خطها کهردم و مهرا ب خشهید زخهرا کهه انسهان جهائز الخطاسه و انشهاءاهلل بهه محهض آزاد شهدن کهربش خهوايش دارم
که به کربش بروخد و سشم مرا به ابا ع هداهلل الحسهین برسهانید و شهرح حها را ب وئیهد کهه فرزنهدتان عاشه کهربش بهود و بهه سهراغ تهو آمهد امها صهدامیان مهزدور او را از

دخدار با تهو م ه کردنهد و او را کشهت د و اگهر جسهدم گیرتهان نیامهد ن هران ن اشهد زخهرا کهه جسهد و داری بهیش نیسه و از خها اسه و بهه خها بهاز خوايهد گشه
يمچ ان که روح ما از خداس و به خهدا بهاز خوايهد گشه  " .انها هلل و انها الیهه الراجعهون " بهرادران و خهوايران عزخهز و گرامهی از اخهن حقیهر يهر بهدی دخهده اخهد مهرا
حش ک ید و براخم دعا بک ید " .امام را دعا ک ید  ،مههدی را صهدا ک یهد " "خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی حتهی ک هار مههدی خمی هی را ن ههدار " ب هد? حقیهر خداونهد
سیاو

عزخز خانی .

وصی نامه:
بسمه تعالی
ضمن عر
ضههمن عههر

سشم به پیش اه معظم بقی اهلل العظم و بهه امهام زمهان و نائه (ادامهه مهتن موجهود نیسه ) ضهمن عهر

سهشم بهه خهدم پهدر و مهادر گهرامیم  :مجهدداً

سههشم سههشمتی شههما را از درگههاه خ انههه اخههزد متعهها خوايههان و خواسههتارم و امیههدوارم يیچ ونههه نههاراحتی نداشههته باشههید و اگههر جوخههای حهها ب ههده حقیههر

خداوند فرزندتان شده باشید الحمداهلل سشمتی کهه خکهی از نعمهات پهر شهکوه الههی اسه برقهرار مهی باشهد و يیچ ونهه نهاراحتی نیسه بجهز دوری از فهیض حضهورتان
که امیدوارم اخن ناراحتی يم بزودی زود بررر گردد دخدار ما بهر سهر ق هر شهش گوشهه امهام حسهین بررهر گهردد  .مهی روخهم و يهم اک هون در پشه خهط در خکهی از
پادگانها در اررا ايواز در حا استراح مهی باشهیم راسهتی درسهم را يهم در زمهان اسهتراح در مجتمه ادامهه مهی ديهم و احتیها بهه خه
دارم و اگر دچار گرفتاری نمی شود  1قطعه عکه

و مشخصهاتی را کهه زخهر يمهین بهر مهی نوخسهم بهه مدرسهه داده و فهرم را ب یرخهد و بهه حامه نامهه (رضها خهو

سیما ) خکهی از پاسهدار وظیفهه يها اسه بديیهد تها بیهاورد و خه
عک

گیرتان بیاخد و خ

نامه ق

فهرم شهماره  6از مدرسهه

عکه

بهزر بهه مهادر داده ام از او ب یرخهد و شهماره ا

را بهرای ظههور عکه

بهه کرامه داده تها

از اخن از ررخ پس فرستاده و شهاخد بهه دسهتتان رسهیده باشهد ولهی احتمهاالً بعهد از اخهن نامهه مهی رسهد زخهرا آنهرا در م طقهه نوشهته

ام خع ی در خط و چ د روزی در فرستادن آن معاون سهه ان هاری کهرده بهود و آن نامهه يهم اگهر بهه دسهتتان نرسهیده باشهد آخ هده بهه دسهتتان مهی رسهد زخهادتر از اخهن
وق گران های شما را نمی گیرم  /اخن مشخصات با  1قطعهه عکه
فري

و اد

بهرای گهرفتن فهرم بهه مدرسهه بديیهد  .مشخصهاتی کهه در بهاال گفهتم مهی نوخسهم  :کهش

شماره ش اس امه  331:تارخ تولهد  8337 :تهارخ اعهزام  . 8363/1/81:خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی را ن ههدار سهاخه امهام مسهتدام بهاد جانثهار

فرزندتان  :با تقدخم احترامات سیاو

عزخزخانی  . 8361/1/81والسشم .

خاررات:
موجود نیس
8183371KASA668-668.jpg, 8183371KASC668-668.jpg, 8183371KNAA668-668.jpg, 8183371KVAC668-668.jpg
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 :سهوم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد باقر بازرگانی
تاریخ تولد1651/3/14 :
تاریخ شهادت1633/8/3 :

نام مدرسه :امام صادق (ع)
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگوار محمد بهاقر بازرگهان  :شههید محمهد بهاقر بازرگهان فرزنهد کهاظم در بیسه و يشهتم شههرخور مهاه سها  8316در شهرسهتان فسها در خهانواده ای
مومن و متعهد به دخن اسشم و انقش اسشمی بهه دنیها آمهد  .او در دامهان پهدری زحمهتکش کهه بها کهار کهردن در مغهازه الکترخکهی مخهار خهانواده خهود را تهامین مهی
نمود و مادری مهربان و فهداکار دوران کهودکی خهود را پشه سهر گباشه  7 .سهاله بهود کهه وارد دنیهای جدخهدی بهه نهام مدرسهه شهد  .او توانسه بها موفقیه دوره ی
ابتداخی و راي ماخی را پش سر گبارد  .در زمان او گیهری انقهش اسهشمی بها اخ کهه کهم سهن و سها بهود از پهدر انقشبهی خهود سهخ ان امهام را مهی شه ید و از يمهان
ابتدا بها انقهش و امهام آشه ا شهد  .شههید محمهد بهاقر بعهد از پشه سهر گباشهتن دوره ی راي مهاخی بهرای ادامهه تحصهی وارد دبیرسهتان شهد  .در سها دوم دبیرسهتان
در

می خواند که با شو و عشقه و اصهرار رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد  .ششهم تیرمهاه  8366بهود کهه بعهد از چ هدخن مهاه خهدم در م طقهه مهاووت در

عملیات نصر  3بر اثر اصاب ترکش به پای راس و چ بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .يجهديم تیرمهاه سها  8366بهود کهه پیکهر پها و مطههر

رهی مراسهم

باشههکويی در قطعههه شهههدای امههامزاده حسههن علیههه السههشم شهرسههتان فسهها بههه خهها سههارده شههد  .خصوصههیات اخشقههی شهههید  :شهههید محمههد بههاقر بازرگههان جههوانی
متعص در مسائ مهبي ی بهود  .بیشهتر فعالیه و افکهار

متوجهه انقهش اسهشمی بهود او عضهو فعهالی از بسهیج بهود کهه در پاخ هاه کمیه در مسهجد صهاح الزمهان

عج اهلل تعالی فرجه الشرخ فعالی می نمود و سرانجام جان خود را در راه اسشم فدا نمود و به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

گرامی .

8616671KAKA668-668.jpg, 8616671KAKA661-668.jpg, 8616671KAKA663-668.jpg, 8616671KAKA663-668.jpg, 8616671KAKA661668.jpg, 8616671KAKA666-668.jpg, 8616671KASA661-668.jpg, 8616671KASA668-668.jpg, 8616671KASA668-663.jpg,
8616671KASA668-661.jpg
Untitled-8.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-3.jpg, Untitled-3.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-6.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled7.jpg, 8616671MKAA668-668.jpg, 8616671MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید فیروز زنجبر
تاریخ تولد1687/8/1 :
تاریخ شهادت1631/1/3 :

نام مدرسه :امیر کبیر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار فیهروز رنج هر  :شههید فیهروز رنج هر فرزنهد تقهی در خکهم تیرمهاه سها  8338در روسهتای ت ه

کهرم از توابه شهرسهتان فسها در خهانواده ای

فقیر و تهیدس امها بها اخمهان دخهده بهه جههان گشهود  .او تحه تربیه پهدر و مهادری مهربهان و زحمهتکش و بها اخمهان پهرور

خافه  .فیهروز در سهن  6سهال ی وارد

دنیای جدخدی به نام مدرسه شد  .دوره ی ابتدائی و راي مهائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید  .بعهد از پاخهان اخهن دوره يها بهرای ادامهه تحصهی وارد دبیرسهتان ذوالقهدر
شد  .دوره ی دبیرستان او يمزمان بود با شهروع ج ه

تحمیلهی  .فیهروز يمهواره قله ش بهرای اسهشم و معهار آسهمانی و زنهده کهردن فري ه

اسهشمی مهی تایهد  .بهه

بسههیجیان و امههام بسههیجیان عشقههه و ارادت شههدخدی داشه  .او سهها دوم دبیرسههتان بههود کههه حهها و يههوای ج هههه باعههث شههد تهها مدرسههه را ريهها ک ههد  .فیههروز بعههد از
گبراندن آموز

فشرده نظامی از رر بسیج عهازم ج ههه ج هو شهد  .او در ششهم فهروردخن مهاه سها  8368در عملیهات فهت الم هین بهه عله اصهاب تهرکش شههید

شد  .پیکر پا و مطهر

ری مراسهم باشهکويی در قطعهه ی شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید فیهروز رنج هر فهردی مهربهان ،

مؤمن و انقشبی بهود  .او عاشه شههادت بهود رهوری کهه خهود شههید در مهورد شههادت چ هین سهخن مهی گوخهد  :شههادت بهرای شههید خهود مهوفقیتی اسه عظهیم ،
ساری اس مستمر از حماسه  ،آدمی اس بهر فهراز خاکیهان  ،تکهرار ال الهه اال اهلل اسه در قلهه اخثهار  ،بسهتری اسه جهه دار در خهط ان یهاء  ،محهوری اسه پاخهان در
مسیر توحید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اک ون که به خاری خداوند متعها سهعادت رفهتن بهه ج ههه را پیهدا کهرده ام امیهد اسه کهه صهدام خزخهد بهه سهزای اعمها ن یه ش برسهد و مسهلمانان پیهروز شهوند  .از
رر من به بچه يا و اقوام و خوخشانم سشم برسانید و خداحافظی ک یهد از اخهن کهه بهدون خ هر پهدرم و بهرادر کهاوو
بخصو

از کهاوو

عهازم ج ههه شهدم از آن يها معهبرت مهی خهوايم

از رهر مهن معهبرت بخوايیهد چهون کهه نتوانسهتم بهه بیمارسهتان بیهاخم و از او خهداحافظی که م چهون خیلهی زود مهی خواسهتیم حرکه ک هیم و

وق آن را نداشتم به ير حها مها امشه شه خکشه ه در پادگهان ع هداهلل مسه ر شهیراز مانهدخم و فهردا صه عهازم ايهواز مهی شهوخم و په
ج هه ج

از مهدتی آمهوز

عهازم

ح علیه بار می شوخم  .انشاء اهلل اگهر سهعادت آن را داشهته باشهیم کهه شههید بشهوخم چهه سهعادت بزرگهی امها گهر شههید شهدخم و خواسهتیم برگهردخم بها

دس پر بر می گردخم و پیروزی را به يمراه بیاورخم و ضهم اً رفهتن مهن بهه ج ههه میه شخصهی خهود بهوده و يهی که

دخهالتی نداشهته اسه بهه امیهد پیهروزی حه

علیه بار  .فیروز رنج ر  .والسشم .

خاررات:
موجود نیس
8311178KASA668-668.jpg, 8311178KASA661-668.jpg, 8311178KASA661-661.jpg, 8311178KASA661-663.jpg, 8311178KASA661663.jpg, 8311178KASA663-668.jpg, 8311178KASA663-668.jpg, 8311178KASA661-668.jpg, 8311178KASA666-668.jpg,
8311178KASA661-668.jpg
8311178KASC668-668.jpg, 8311178KNAA668-668.jpg, 8311178KNAA668-661.jpg, 8311178MKAA668-668.jpg, 8311178MKAA668661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محسن آموزنده
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محسهن آموزنهده  :شههید محسهن آموزنهده فرزنهد محمهد جهواد در خکهم آذر مهاه  8331در فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد تحصهیشت خهود را تها سهوم
دبیرستان ادامه داد شهید محسن آموزنده پسری خو و مهربهان و دلسهوز بهرای خهانواده و اررافیهان خهود بهود شههید آموزنهده عشقهه زخهادی بهه مکهان ع هادی از جملهه
مسجد داش و در کاريای خیر کم

زخادی مهی کهرد  .شههید محسهن آموزنهده کهش

برگش بسیار ناراح بود و می گف چرا مرا بهه فسها آوردخهد  .کهش

سهوم راي مهاخی کهه بهود در شهیراز دوره نظهامی و رزمهی دخهد و وقتهی بهه فسها

سهوم دبیرسهتان مدرسهه را ريها کهرد و بهه ج ههه رفه بعهد از  3مهاه در حملهه کهربشی چههار در

تارخ  8361/86/3مفقود الجسد شد و مورخ  8371/88/81در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-7.jpg, Untitled-6.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-8.jpg
8666661MKAA668-661.jpg, 8666661MKAA668-668.jpg

گرامی باد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید غالمحسین بردباری
تاریخ تولد1683/1/14 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
شهههید غشمحسههین بردبههاری در سهها  8336در فسهها متولههد شههد دوران دبسههتان و راي مههاخی و دبیرسههتان را تهها کههش
اقتصاد خواند ولهی بخهارر يهو

فهراوان دوبهاره امتحهان داد و در رشهته رخاضهی و فیزخه

چهههارم نظههری ادامههه داد و در سهها او رشههته

ادامهه تحصهی داد در انجمهن اسهشمی دبیرسهتان و پاخ هاه مقاومه فعالیه

چشم یری داش اما اخن نوع خدم يم اخشان را اشه اع نکهرده تها اخ کهه سهرانجام رايهی ج ههه يهای ن هرد شهد و بهتهرخن خهدم را کهه شههید و شههادت اسه پهبخرا
شد.
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8883863KAKA668-668.JPG, 8883863MAKA668-668.jpg, 8883863MAKA661-668.jpg, Untitled-1.jpg, 8883863KASA668-668.jpg,
8883863KASA661-668.jpg, 8883863KASA661-661.jpg, 8883863KASA661-663.jpg, 8883863KASA663-668.jpg, 8883863KASA661-668.jpg
8883863KASA661-668.jpg, 8883863KASA661-661.jpg, 8883863KASC668-661.jpg, 8883863KASC668-668.jpg, 8883863MKAA668668.jpg, 8883863MKAA668-661.jpg, 8883863MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید صمد پرستار
تاریخ تولد1688/6/11 :
تاریخ شهادت1631/8/11 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

زندگی امه شهید صمد پرستار :شههید صهمد پرسهتار فرزنهد آزاد در دوازديهم خهرداد مهاه  8333در روسهتای صهحرا رود از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهدو بهزر شهد
تحصیشت خود را تهاکش

چههارم نظهری ادامهه داد وسها

درپاخ هاه مقاومه بسهیج روسهتای صهحرا رود فعالیه خهود را آغهاز نمهود .شههید صهمد پرسهتار نسه

بهه

اسشم وانقش وري ر ک یر انقهش حضهرت امهام خمی هی (ره) تعههد داشه و از کهودکی بهه نمهاز و مسهائ شهرعی بسهیار ايمیه مهی داد وبهه دخ هران بسهیار سهفار
می کرد شهید صمد پرستار به خارر عش و عشقه خود بهه ارزشههای اسهشمی و انسهانی رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و رشهادتهای بسهیاری در ج ههه يهای
کفر سهتیز خالصهانه ج یهد .شههید صهمد پرسهتار درتهارخ  8368/3/11در م طقهه شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهر و سهی ه بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد
ودرگلزار شهدای صحرا رود به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-.jpg, Untitled-8.jpg, Untitled-1.jpg

گرامی باد والسشم.

8833311MKAA668-668.jpg, 8833311MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد فرید خیاط
تاریخ تولد1681/1/7 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار محمهد فرخهد خیها  :شههید محمهد فرخهد خیها در تهارخ  8331/1/7در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد در خه

خهانوده ای مهبي ی و متهدخن .

شهید محمد فرخد يمراه بااهلل اک ر اذان ظهر به دنیها آمهد و بها خهود شهادی بهه يمهراه آورد و شهیرخ ی خاصهی بهه خهانواده بخشهید  .شههید محمهد فرخهد از کهودکی دارای
ن وغ زخادی بود  .محمد فرخهد روز چههارم تولهد

روی تشهکچه غلهط خهورد و بهرای يمهه تعجه آور بهود و در روز يفهتم تولهد میلهه ی گههواره را گرفه و آوخهزان شهد

و در چهههار مههاي ی مههی نشسه و در يشه مههاي ی راه مههی رفه و ق ه از زمههان ب ههدی کودکههان حههر میههزد  .شهههید دخههالم گرفه و در تمههام دوران تحصههی مههی
درخشید  .عشقه ی زخادی به خواير و برادر
آخات به آن يا کم

داش و ش يا کهه در اتهاقش مهی خوابیهد بها آن يها سهوره يهای کوچه

قهرآن را کهار مهی کهرد و از اخهن کهه در حفهظ

می کرد لهبت مهی بهرد  .نمازيهاخش يمهه بهه وقه و جماعه برگهزار مهی شهد بجهز نمهاز شه و نمهاز صه  .خوانهدن قهرآن در اوقهات مختله

مخصوصاً بعد از نماز ص  ،روزيهای امتحهان دعهای عههد يهر شه مهی خوانهد  .دوشه ه و په ج شه ه روزه مهی گرفه  .شههید محمهد فرخهد در تهارخ  8361/86/3در
م طقه شلمچه در عملیهات کهربشی  3مفقهود گردخهد و در تهارخ 8373/1/1مهورد تفحهص قهرار گرفه و در گلهزار شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و
رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

8118773KASA668-668.jpg, 8118773KASA661-668.jpg, 8118773MKAA668-668.jpg, 8118773MKAA668-661.jpg, 8118773MKAA668663.jpg, 8118773MKAA668-663.jpg, 8118773MKAA668-661.jpg, 8118773MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید الیاس عرب زاده
تاریخ تولد1687/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید الیها
الیا

عهر زاده  :خداونهد توانها در خکهم بهمهن مهاه سها  8337در روسهتای اک هر آبهاد فرزنهدی را بهه خهانواده ای کشهاورز يدخهه نمهود کهه نهامش را

نهادند  .روزگار نوزادی و کهودکی را در دامهن مهادری مهربهان و پهدری زحمه کهش و مهبي ی گبرانهد  .الیها

بها رسهیدن بهه سهن  7سهال ی وارد مدرسهه ای در

روسههتای اک ههر آبههاد ششههده فسهها شههد و دوره ی ابتههدا خههی و راي مههاخی را بهها موفقیه رههی نمههود  .او يمیشههه در دوران تحصههی کوشهها و در

خههوان بههود و جههزء دانههش

آموزان خو بود  .او بعد از بهه پاخهان رسهانیدن دوره ی ابتهدائی و راي مهاخی بهه عله ن هود دبیرسهتان در روسهتا بهرای ادامهه تحصهی بهه فسها آمهد و در دبیرسهتان آخه
اهلل سعیدی مشغو به تحصی شهد و در رشهته رخاضهی فیزخه
ورزشی نقش فعا و بارزی داش و از کم
که شغ خانواده ا

موفه بهه اخهب مهدر دخهالم شهد الیها

در رهو اخهن سها يها در فعالیه يهای گرويهی  ،مهبي ی و

و مساعدت به يمکشسی يهای خهود غفله نمهی ورزخهد  .قابه ذکهر اسه کهه در اخهام تعطیلهی مهدار

بها توجهه بهه اخهن

کشاورزی بود به روری جدی پدر را در امور کشهاورزی خهاری مهی داد  .او بعهد از اخهب مهدر دخهالم بهه خهارر عشقهه زخهادی کهه بهه ج ههه داشه

به پاخ اه مقاوم بسیج رف و بهرای رفهتن بهه ج ههه ث ه نهام نمهود و در سهیزديم اسهف د مهاه سها  8361بهه م طقهه ی ج هو اعهزام شهد  .حهدود دو مهاه در ج ههه
خدم نمود تا اخن که در بیستم فروردخن ماه سا  8366در عملیهات کهربشی  1در شهلمچه بهه عله اصهاب تهرکش بهه ناحیهه پهلهوی چه شههید شهد  .پیکهر پها و
مطهر

را ری مراسم باشهکويی در قطعهه ی شههدای روسهتای امیرحهاجلو بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید الیها

عهر زاده ايه مسهائ

اسشمی و فردی انقشبی بود و در رابطه با جرخانات انقش و مراسم مهبي ی فعالیه داشه و مان هد يهر جهوان مهؤمن  ،مسهلمان دخ هر بها عشه بهه ج ههه رفه و جهان
خوخش را فدای اسشم کرد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

موجود نیس
).jpg, 8188138KASA668-668 (1).jpg, 8188138KASA668-661 (1).jpg, 8188138KASA668-663 (1).jpg, 8188138KASA668-1(

عر زاده الیا

663.jpg, 8188138KVAA668-668 (1).jpg, 8188138KVAA668-661 (1).jpg, 8188138KVAA668-663 (1).jpg, 8188138KVAA668-663 (1).jpg
8188138MKAA668-668 (1).jpg, 8188138MKAA668-661 (1).jpg, 8188138MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مصطفی محب
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1634/1/1 :

نام مدرسه :آیت اله سعیدی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8663661KAKA668-668.JPG, 8663661KAKA661-668.JPG, 8663661KAKA663-668.JPG, 8663661KAKA663-668.jpg, 8663661MSAA663668.jpg, 8663661KASA663-663.jpg, 8663661MSAA668-668.jpg, 8663661KASA663-668.jpg, 8663661KASA663-661.jpg,
8663661KASA661-668.jpg
8663661KASA668-668.jpg, 8618161MSAA661-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالحمید امیر زاده
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :آیت اله طالقانی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید ع دالحمید امیرزاده ؛ شههید ع دالحمیهد امیهرزاده در سها  8331در روسهتای دسهتجه بهه دنیها آمهد در دامهان مهادری مهربهان و پهدری دلسهوز و فهداکار
دخده به جهان گشود  .از خصوصهیات اخهن شههید عزخهز عشه سرشهاری بهود کهه نسه
اخش و خ

مربی دلسوز و مهربان خاد کرد زخرا تمهام رفتهار و کهردار

بهرای مهادر

بهه ري هر داشه در محهیط خانهه ق ه از يهر چیهز باخهد از او بهه ع هوان معلهم
زنهدگی بهود آثهار اخهش

و تقهوا را در سرتاسهر وجهود

حه

مهی کهردخم .اخهن

شهید عزخز در تمام ساعات شه انه روز بها وضهو بهود و يیچ هاه نمهاز شه ش تهر نمهی شهد شههید بزرگهوار يمیشهه مهی گفه اسهشم بها تمهام قهدرتش در مقابه کفهر
اخستاده اس امروز روز امتحان اس و ير مسهلمان اخرانهی آزمهاخش مهی شهود امهروز درخه اسهشم بهه خهون مها شههدا احتیها دارد و امیهدوارم خداونهد خهون گ هکهار و
ناقابه مههن را بههه شاخسههت ی باهبخرد  .شهههید بزرگههوار در بیشههتر عملیهات ج ههو و غههر شههرک داشهت د و بههاالخره در تههارخ  8361/1/1در حهها عمهران عههرا بههر اثههر
اصاب ترکش به سی ه به شهادت رسید و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمان الرحیم
شهید ع دالحمید امیرزاده در سا  8331بهه دنیها آمهد در دامهان مهادری مهربهان و دلسهوز و پهدری فهداکار و زحمهتک
می رسید ي وز صدای نف

يای گرم و جوانش را می ش وم.ي وز ن ايهای مهربان او را به چشمهای ما دوخ

ي هوز صهدای پهای شههید ع دالحمیهد بهه گهو

8676861KAKA668-668.jpg, 8676861KAKA661-668.jpg, Untitled-6.jpg, 8676861KASA668-668.jpg, 8676861KASA668-661.jpg,
8676861KASA668-663.jpg, 8676861KASA668-663.jpg
8676861MKAA668-668.jpg, 8676861MKAA668-661.jpg, 8676861MKAA661-661.jpg, 8676861MKAA661-668.jpg, 8676861MKAA668663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد حسن تسلیمی
تاریخ تولد1651/1/7 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :آیت اله طالقانی
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8866366KAKA668-668.jpg, 8866366KAKA661-668.jpg,و.jpg, 8و .jpg,ز.jpg, 8866366KYAC668-668.jpg
8866366MKAA668-668.jpg, 8866366MKAA668-661.jpg, 8866366MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رضا جمالزاده
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه :آیت اله کاشانی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگوار محمد رضها جمها زاده  :شههید محمهد رضها جمها زاده فرزنهد ابوراله در خکهم تیرمهاه سها  8331در شهرسهتان فسها در خهانواده ای مهؤمن و
انقشبی به دنیا آمد  .پدر

کارگر ساده پم ب زخن فسا بود کهه از اخهن ررخه خهانواده ی چ هد نفهره ی خهود را تهنمین مهی کهرد  .شهش سهاله بهود کهه وارد مدرسهه شهد

 .تحصیشت خود را در دوره ی ابتدائی و راي ماخی با موفقی پشه سهر گباشه  .سها او دبیرسهتان را بهه پاخهان رسهانیده بهود کهه بهه دلیه عشقهه ی زخهاد بهه ج ههه
تحصیشتش را ريا کرد و بها دسه آوردن در ش اسه امه و تغییهر دادن سه ش رايهی مدرسهه فهداکاری و خودسهازی شهد  .حهدود سهه سها در ل ها

مقهد

بسهیجی بهه

صهورت مههداوم در ج هههه يههای حه علیههه باره حضهور پیههدا کههرد و در عملیههات خی ههر  ،بههدر و والفجههر  1شهرک داشه  .محمههد رضهها در عملیههات بههدر از ناحیههه فه
مجروح شد و برای مدت کوتايی به مرخصی آمد ي وز بهه خهوبی به هود نیافتهه بهود کهه دوبهاره رايهی ج ههه شهد و در عملیهات والفجهر  1در بیسه و يشهتم بهمهن مهاه
سا  8363در م طقه ی فاو _ اروند بر اثهر اصهاب تهرکش بهه ناحیهه دسه چه و بهدن شهرب شههادت را نوشهید  .پیکهر پها و مطههر

رهی مراسهم باشهکويی در

خکم اسف د ماه سا  8363در امامزاده حسین شهرستان فسها بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید محمهد رضها جمهالزاده فهردی صه ور و آرام بهود
 .در موق شرک در عملیات بسیار دلیر و خونسهرد بهود  .او بهه نمهاز و روزه مخصوصهاً بهه نمهاز جماعه واج هات ايمیه مهی داد  .عضهو حهز جمههوری اسهشمی فسها
بود و اوقات بیکاری را در آن جا می گبراند  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

8813113KAKA668-668.jpg, 8813113KASA668-668.jpg, 8813113KASA668-661.jpg, 8813113KASA668-663.jpg, 8813113KASA668663.jpg, 8813113KASA661-668.jpg, 8813113KASA661-661.jpg, 8813113KASA663-668.jpg, 8813113KASA663-668.jpg,
8813113KASA661-668.jpg, 8813113KASA6668813113MAKA668-668.jpg, 8813113KASA687-668.jpg, 8813113KASA681-668.jpg, 8813113KASA661-668.jpg, 8813113KASA688661.jpg, 8813113KASA681-668.jpg, 8813113KASA683-668.jpg, 8813113KASA686-668.jpg, 8813113KASA687-668FEBAB.jpg,
8813113KASA681-6683B3A6.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کاظم هوشیار
تاریخ تولد1685/8/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :بیهقی کچویه
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید کاظم يوشیار  :شهید کهاظم يوشهیار فرزنهد ابهرايیم در ديهم تیرمهاه  8331در روسهتای کچوخهه خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه جههان گشهود .
او در دامههان مههادری دلسههوز و مهربههان و پههدری فههداکار و زحم ه کههش پههرور

خاف ه  .پههدر

کههارگری سههاده بههود و از راه کههارگری بههه تههنمین مخههار خههانواده مههی

پرداخ او در خانواده ای عشهاخر کهه سهاکن روسهتای کچوخهه بودنهد بهه دنیها آمهد و از يمهان کهودکی مهادر
فوت مادر

آغاز کردند  .نه ت ها مر مادر

را از دسه داد و زنهدگی سهخ و پهر از فقهری را بعهد از

باعث نشد کهه بهه مدرسهه نهرود بلکهه آن قهدر عاشه مدرسهه بهود تها اخ کهه در سهن شهش سهال ی بهه دوران ابتهداخی راه

خافه دوران په ج سههاله ابتههداخی را بهها موفقیه پشه سههر گباشه  .او در تعطههیشت تابسههتان کههار مههی کههرد تهها خههر خههانواده و تحصههی خههود را تههنمین ک ههد  .سهها
تحصههیشت خههود را در راي مههاخی و دبیرسههتان بههه اتمههام رسههاند و توانس ه دخههالم خههود را اخههب نماخههد  .او فههردی مخلههص ،والخ ه دوس ه و فههداکار بههود  .در او گیههری
انقش در رايایماخی يا و تظايرات يا يمواره شرک می نمهود و ت فهر خهود را علیهه رژخهم شهاه نشهان مهی داد  .په
ث

از شهروع ج ه

نام کرده بود تا بتواند از اخن راه به ج هه برود او عاش شهادت و دفهاع از مهیهن بهود و از اخهن کهه مهی دخهد کشهور

 .در نهم تیر ماه  8361به ج ههه اعهزام شهد  .او آن قهدر بهه نمهاز

تحمیلهی او در بسهیج محلهه خهود

مهورد ظلهم و تجهاوز قهرار گرفتهه ناراحه بهود

ايمیه مهی داد کهه حتهی ج ههه و بمه و تهرکش يهم نتوانسه نمهاز

را بهه تهنخیر بی هدازد  .او

دوبار مجروح شد و به خانه بازگش اما ي وز به به هودی کامه نرسهیده بهود دوبهاره بهه ج ههه مهی رفه سهرانجام در خکهی از عملیهات يها در محه حها عمهران عهرا
بر اثر اصاب ترکش به صورت به درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .پیکهر پها و مطههر
شد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم القاسم الج ارخن

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای امهامزاده کچوخهه بهه خها سهارده

"وال تحس ن البخن قتلهوا فهی سه ی اهلل امواتهاً به احیهاء و ع هد ربههم خرزقهون " .نهه مهر آن قهدر ترسه ا و زنهدگی آن قهدر شهیرخن اسه کهه انسهان بهرای زنهده
ماندن تن به ير ذلتی بديد  .علی (ع) بها سهشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی اخهران و خهاری دي هده ی مستضهعفان جههان و درود بهر شههدای گل هون کفهن و
رزم ده گان در ج هه يای ن رد ح علیه بار و با آگهايی بهر اخهن کهه شههادة نهه ت هها مهر و نهابودی نیسه بلکهه زنهدگی شهرافتم دانه و بهه لقهاءاهلل پیوسهتن اسه .
وصی نامه ی اخن جان کاظم يوشهیاری شهیری بهه بهرادران و خهوايران و دوسهتانم اخهن اسه کهه در جههاد در راه خهدا تردخهد بهه خهود راه ندي هد و در ضهمن امهام را
ت ها ن بارند و عک

ري ر عزخزم را در ق هر مهن روی سهی ه ام ب بارخهد  .ای پهدر مهربهان و عزخهزم سهشم مهرا باهبخر  ،حشلهم کهن  ،م هادا در فقهدان مهن گرخهه ک هی در

باالی خانه ی خودمان و برادرم رمضان و عموياخم پرچم يای سه ز سهوار کهن و افتخهار کهن کهه فرزنهدت در راه خداونهد بهزر  ،بهه اخهن مقهام بهزر "شههید" رسهیده
اس در ضمن وصی من به برادران و خوايران معلهم اخهن اسه کهه خهود را تزکیهه ک هد تها بهر روی دانهش آمهوزان اثهر ب هبارد و ای بهرادر و خهوايرانم و عمهو و عمهه
ام ! راه خدا بهترخن راه ياس  ،پوخ ده و کوش ده ی اخهن راه مقهد

باشهید و وصهی مهن بهه يهم شههری يهاخم اخهن اسه کهه خیلهی بیشهتر از اخهن بهه ج ههه ی ن هرد

ح بر علیه بار بروند و امام را خهاری ک هد و بکوشه د کهه در روستاخشهان بسهیج تشهکی بدي هد تها بهتهر بتوان هد بهه ج ههه برونهد  .بهه امیهد پیهروزی نههائی اسهشم در
جهان  .کاظم يوشیار شیری " والسشم علیکم و رحم اهلل و برکاته "

خاررات:
موجود نیستا
8116831KAKA668-668.jpg, 8116831KAKA668-668.jpg
8116831KVAA668-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جلیل جوکار
تاریخ تولد1685/1/5 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :پرسپولیس
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار جلیه جوکهار  :شههید جلیه جوکهار در تهارخ  8331/3/1در قلعهه ی ديوخهه از بخهش رونیهز فسها در خهانواده ی فقیهر و کهم در آمهد بهه دنیها
آمد  .پدر
برد که پهدر

با داشتن  7فرزند در قلعهه مشهغو کهارگری و کشهاورزی بهود تها بتوانهد خهر خهانواده را فهرايم آورد  .شههید جلیه جوکهار در سهن ده سهال ی بهه سهر مهی
بهه عله سهکته مغهزی دار فهانی را وداع گفه شههید در کهش

چههارم دبسهتان در مدرسهه ی پرسهاولی

اوان کودکی رعم تل فقهر و گرفتهاری و مشهکشت ظلهم و سهتم شاي شهايی را چشهید  .شههید جوکهار در حهین در

مشهغو بهه تحصهی بهود  .شههید از يمهان

خوانهدن مشهغو دسه فروشهی گردخهد تها کمه

خر خهانواده شهود  .بها شهروع انقهش اسهشمی شههید جلیه جوکهار نیهز در رايایمهائی يها و تظهايرات بها عشه و عشقهه فهراوان شهرک مهی کهرد و بعهد از پیهروزی
انقش با انجمن اسشمی مسهجد حیهدر آبهاد يمکهاری فهراوان داشه و از زمهان شهروع بسهیج در پاخ هاه ث ه نهام نمهود  .شه انه بهه مدرسهه مهی رفه و روز در کارگهاه
تعمیرات شاگردی می کرد و پ

از کش

ش انه مشغو پاسهداری از م طقهه مهی شهد .زمهانی کهه اعهشم شهد ج ههه يها احتیها بهه نیهرو دارد شههید بها کسه اجهازه از

مادر در تارخ  8366/81/1به ج ههه رفه و در عملیهات فهت الم هین شهرک کهرد و سهرانجام در تهارخ  8368/8/7در م طقهه شهو
به شهادت رسید  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه پشه

خههدم مههادر بزرگههوارم و تمههام خههانواده ی خههودم سههشم عههر

مههی که م  .په

از تقههدخم عههر

سههشم  ،سههشمتی شههما را از درگههاه پروردگههار خوايههان و خواسههتارم و

امیدوارم که مث گ يای بهاری س ز و خرم بوده باشی  .امیدوارم که حالتان خو باشد الحمداهلل حا من
8166736KYAA668-668.jpg, 8166736KYAA668-661.jpg, 8166736KYAA668-663.jpg, 8166736KYAA668-663.jpg
8166736MKAA668-668.jpg, 8166736MKAA668-661.jpg, 8166736MKAA668-663.jpg, 8166736MKAA668-663.jpg, 8166736MKAA668661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی حیدری
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :توحید
زندگی نامه:
باسمه تعالی  -فرازی از زندگی امه شهید محمد علی حیدری  -فهی رسهو اهلل اسهو? حسهن?  ،امسها بهه دسهتور ري هر معظهم انقهش بهه نهام پیهام ر عظهیم الشهان نهام
گباری شده اس  .امید آن دارخهم کهه بتهوانیم بها کمه

گهرفتن از پروردگهار عهالم و خها الههام گهرفتن از دسهتورات خداونهد و عمه بهه فهرامین او و پیهام ر بهر حقهش در

اجرای احکام الهی و جامعه اسشمی موفه باشهیم  .ای خوسه زيهرا ( عهج ) در دلههای مها  ،نهه يفه سها  ،بلکهه عمهدی اسه خشکسهالی حکهم مهی رانهد  .در اخهن
دلهای خشکیده و تفتیده نه گ مح تی می روخد و نه شکوفه حضهوری بهه بهار مهی نشهی د و نهه شهقاخ وصهالی مهی شهکفد  .آنچهه اخهن دلههای قحطهی زده را از نعمه
و خرمی سرشار می ک د سر ان ش تدبیر شماسه  .بیها و بهر دلههای مها حکومه کهن  ،کهه اخهن دخهار جهز بهه دخهدار شهما بهه سهامان نمهی رسهد  .شههید محمهد علهی
حیدری در سا  8311در خانواده ای مبي ی و از لحهاظ مهالی ضهعی بهه دنیها آمهد و در آن زمهان زنهدگی عشهاخری داشهته و سردسهیر و گرمسهیر مهی گبراندنهد و پهدر و
مادر اخشان با سختی و مشکشت فهراوان زنهدگی عشهاخری آن زمهان بهه تربیه و پهرور

فرزنهد خهود پرداخت هد  .بعهد از اخهن کهه اخشهان دوران کهودکی را بها سهختی و

مشکشت فراوان پش سر گباشت د روانهه مدرسهه شهدند و دوران ابتهدائی را در مدرسهه عشهاخری و در زخهر چهادر بهه پاخهان بردنهد  .شههید از يمهان دوران کهودکی بسهیار
فعا و شوخ ر بود و بهه اقهوام و خوخشهان تها جهاخی کهه مهی توانسه کمه
تحصی مج ور بود کار ک د تا بتواند مخار تحصی خهود را تهامین ک هد اخشهان په

مهی کهرد  .اخشهان دوران راي مهائی خهود را در مدرسهه توحیهد فسها ادامهه داد و در ک هار
از دو سها تحصهی در مدرسهه توحیهد بهه عله عشه و عشقهه فهراوان بهه امهام و

انقش به ج هه ح علیه بار شهتاف و يم هام بها دخ هر رزم هدگان اسهشم جهه پاسهداری از انقهش بهه مقابلهه بها دشهمن متجهاوز برخاسه و بعهد از حهدود  11روز
حضور در ج هه ح علیه بار در عملیهات کهربشی  1بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .اخشهان بها وجهود سهن کهم خهود عشقهه وافهری بهه امهام و حضهور در ج ههه
داش و مادامی که در مدرسه در

می خواند باريا به بسیج جهه اعهزام بهه ج ههه مراجعهه کهرده بهود و يهر بهار کهه خهانواده وی از اخهن خ هر ارهشع پیهدا کهرده بودنهد

به نحوی مهان وی شهده بودنهد  .ولهی شههید آرام و قهرار نداشه و سهعی کهرد بهه يهر نحهوی کهه شهده جهه پیوسهتن بهه رزم هدگان اسهشم بهه ج ههه اعهزام شهود و
سرانجام نیز به آرزوی خود که شهادت در راه خدا بود به يمراه تعداد زخادی از يمس ران خود به دخار ح شتاف  ،روحش شاد و رايش پر ريرو باد .
شهههید سهها  11در چادريههای عشههاخری در شهرسههتان دهبیههد (صفاشهههر) بههدنیا آمههد و در دامههن ر یعه بههزر شههد تهها دوم راي مههاخی ادامههه تحصههی داد و شههورو شههو
ج هه آرامش را از وی گرفته بود و باالخره به سااه اسشم پیوس و سرانجام مورخ  36/86/61در عملیات کربشی 1به لقاءاله پیوس .
وصی نامه:

موجود نیس
خاررات:
بازی شهادت زمانی که پسرم محمدعلی بدنیا آمهد مها عشهاخر کهوچرو بهودخم و بهه سهختی و بها چهرای گوسهف دان روزگهار مهی گبرانهدخم  .يمهه بچهه يهای يهم در اخهن
کار به من کم

می کردند و به ت محمد علی يم از يمان بچ ی اوقات بیکاری خود را با چوپانی و در دش و کوه می گبراند  .از بی
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد علی حیدری
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1635/1/1 :

نام مدرسه :توحید
زندگی نامه:
باسمه تعالی  -فرازی از زندگی امه شهید محمد علی حیدری  -فهی رسهو اهلل اسهو? حسهن?  ،امسها بهه دسهتور ري هر معظهم انقهش بهه نهام پیهام ر عظهیم الشهان نهام
گباری شده اس  .امید آن دارخهم کهه بتهوانیم بها کمه

گهرفتن از پروردگهار عهالم و خها الههام گهرفتن از دسهتورات خداونهد و عمه بهه فهرامین او و پیهام ر بهر حقهش در

اجرای احکام الهی و جامعه اسشمی موفه باشهیم  .ای خوسه زيهرا ( عهج ) در دلههای مها  ،نهه يفه سها  ،بلکهه عمهدی اسه خشکسهالی حکهم مهی رانهد  .در اخهن
دلهای خشکیده و تفتیده نه گ مح تی می روخد و نه شکوفه حضهوری بهه بهار مهی نشهی د و نهه شهقاخ وصهالی مهی شهکفد  .آنچهه اخهن دلههای قحطهی زده را از نعمه
و خرمی سرشار می ک د سر ان ش تدبیر شماسه  .بیها و بهر دلههای مها حکومه کهن  ،کهه اخهن دخهار جهز بهه دخهدار شهما بهه سهامان نمهی رسهد  .شههید محمهد علهی
حیدری در سا  8311در خانواده ای مبي ی و از لحهاظ مهالی ضهعی بهه دنیها آمهد و در آن زمهان زنهدگی عشهاخری داشهته و سردسهیر و گرمسهیر مهی گبراندنهد و پهدر و
مادر اخشان با سختی و مشکشت فهراوان زنهدگی عشهاخری آن زمهان بهه تربیه و پهرور

فرزنهد خهود پرداخت هد  .بعهد از اخهن کهه اخشهان دوران کهودکی را بها سهختی و

مشکشت فراوان پش سر گباشت د روانهه مدرسهه شهدند و دوران ابتهدائی را در مدرسهه عشهاخری و در زخهر چهادر بهه پاخهان بردنهد  .شههید از يمهان دوران کهودکی بسهیار
فعا و شوخ ر بود و بهه اقهوام و خوخشهان تها جهاخی کهه مهی توانسه کمه
تحصی مج ور بود کار ک د تا بتواند مخار تحصی خهود را تهامین ک هد اخشهان په

مهی کهرد  .اخشهان دوران راي مهائی خهود را در مدرسهه توحیهد فسها ادامهه داد و در ک هار
از دو سها تحصهی در مدرسهه توحیهد بهه عله عشه و عشقهه فهراوان بهه امهام و

انقش به ج هه ح علیه بار شهتاف و يم هام بها دخ هر رزم هدگان اسهشم جهه پاسهداری از انقهش بهه مقابلهه بها دشهمن متجهاوز برخاسه و بعهد از حهدود  11روز
حضور در ج هه ح علیه بار در عملیهات کهربشی  1بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .اخشهان بها وجهود سهن کهم خهود عشقهه وافهری بهه امهام و حضهور در ج ههه
داش و مادامی که در مدرسه در

می خواند باريا به بسیج جهه اعهزام بهه ج ههه مراجعهه کهرده بهود و يهر بهار کهه خهانواده وی از اخهن خ هر ارهشع پیهدا کهرده بودنهد

به نحوی مهان وی شهده بودنهد  .ولهی شههید آرام و قهرار نداشه و سهعی کهرد بهه يهر نحهوی کهه شهده جهه پیوسهتن بهه رزم هدگان اسهشم بهه ج ههه اعهزام شهود و
سرانجام نیز به آرزوی خود که شهادت در راه خدا بود به يمراه تعداد زخادی از يمس ران خود به دخار ح شتاف  ،روحش شاد و رايش پر ريرو باد .

وصی نامه:
موجود نیس

خاررات:
شهههید سهها  11در چادريههای عشههاخری در شهرسههتان دهبیههد (صفاشهههر) بههدنیا آمههد و در دامههن ر یعه بههزر شههد تهها دوم راي مههاخی ادامههه تحصههی داد و شههورو شههو
ج هه آرامش را از وی گرفته بود و باالخره به سااه اسشم پیوس و سرانجام مورخ  36/86/61در عملیات کربشی 1به لقاءاله پیوس .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید بهروز رضاییان کوچی
تاریخ تولد1687/3/15 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :توحید
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید بزرگههوار بهههروز رضههائیان  :شهههید بهههروز رضههائیان در تههارخ  8337/6/81در م طقههه بیشههه زرد شههی کوه بههه دنیهها آمههد  .شهههید در خههانواده ای متههدخن و
مبي ی چشم به جهان گشود  .روستا و جلوه يهای قهدرت الههی در صهحرا و بیابهان يم هازی دوران کهودکیش بهود و آسهمان سه ز کولهه بهار عزتهی کهه بهر شهانه يهای او
دامن گسترده بود  .در يفتمین بهار زنهدگی بها شهور و حهالی کودکانهه قهدم در راه مدرسهه گباشه و مقطه ابتهدائی تحصهی را بها موفقیه رهی نمهوده و بهه شهرسهتان
فسها مههاجرت کردنهد  .مقطه راي مهاخی را در فسها گبرانههد و بهه دبیرسهتان رفه  .شهههید تها او دبیرسهتان در
داش رايی ج هه يای ج

خوانههد و سها

گردخد  .شههید دوبهار بهه ج ههه رفه آخهرخن بهار در حملهه پیروزم دانهه بهدر شهرک کهرد  .په

در شهر دجلهه مفقههود گردخهد و په

ر ه تعههدی کههه نسه

بهه اسههشم

از دفهاع شهجاعانه در تهارخ 8363/81/11

از سها يها دوری در تههارخ  8373/1/1مهورد تفحههص قهرار گرفه و بههه خها سههارده شهد  .خصوصهیات اخشقههی شههید  :شهههید

فردی با اخش و مؤمن بود اي نمهاز و دعها بهود  .در نمهاز جماعه شهرک مهی کهرد  .فهردی کهم توقه و سهاده بهود و يمهه فامیه رفتهار او را ال هوی خهود قهرار داده
بودند  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیرضا صدیقی شیری
تاریخ تولد1684/3/16 :
تاریخ شهادت1631/11/15 :

نام مدرسه :توحید
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید علهی رضها صهدخقی  :فرزنهد علهی اصهغر در سهیزديم شههرخورماه  8331در فسها در خه

خهانواده مهبي ی و متعههد بهه انقهش اسهشمی و دخ هی متولهد

شههد دوران کههودکی و تحصههیلی خههود را در شهههر خههود سههاری نمودنههد بهها وجههود اخ کههه اخشههان بیشههتر از  83سهها نداشههت د ولههی احسهها

کههرده بودنههد کههه اخههن انقههش

سازمان خافته ،انقش امام حسین (ع) اس تها اخ کهه بهه خهارر عقیهده ی محکمشهان در ج ههه حه علیهه باره در تهارخ  8368/81/81در محه سهومار سهرپ ذيها
بر اثر ترکش به گردن به درجه رفی شهادت نائ آمدنهد  .از خصوصهی يهای اخشقهی اخشهان اخهن بهود کهه بسهیار فهداکار و مهربهان و دلسهوز بودنهد يهم بهرای خهانواده
و يم برای آش اخان و اقهوام  .اخشهان بسهیار بچهه يها را دوسه داشهت د و بها آنهها ارت ها بسهیار صهمیمی برقهرار مهی کردنهد سهرانجام شههید در تهارخ  8368/81/81بهه
در ? رفی شهادت نائ گش  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسمه تعالی
" انا هلل و انها الیهه الراجعهون " بسهم اهلل الهرحمن الهرحیم اخ جانه علهی رضها صهدخقی اعزامهی از فسها بهه تهارخ  8368/86/1ان یهزه مهن از اخ کهه بهه ج ههه مهی روم
يدفی مشخص و معلوم دارم که يهدفی اسه به

بهزر و م طقهی يهد مهن جههاد اسه خع هی ج یهدن حه علیهه باره اگهر شههید شهدم چهون شههادت نصهی

کسی می شود که درج هه ساخته شده باشد و دستهاخم را باز ب بارخهد تها م هافقین ن وخ هد دسه بسهته اسه چشهمانم را بهاز گبارخهد تها ن وخ هد کورکورانهه بهوده اسه و
تکه خخی را به روی ق رم ب بارخد تها مان هد مهادری بهراخم گرخهه ک هد مهن بهه ج ههه مهی روم تها بها رخختهه شهدن قطهره يهای خهونم نهالههای اسهشم را آبیهاری که م و
ن بارخم حتی خ

وج از خاکهای اخران را اخهن صهیونیسهتها ب یرنهد مهادر جهان مهن از نظهر مهادی چیهزی نهدارم فقهط جهان ناقهابلی دارم کهه فهدای اسهشم که م مهادر

جان اگر من شهید شدم گرخه و زاری نک ید و ص ر انقشبی داشته باشید  .علی رضا صدخقی .

:خاررات
موجود نیس
8361631KAKA668-668.jpg, 8361631KASA668-668.jpg, 8361631KASA668-661.jpg, 8361631KASA668-663.jpg, 8361631KASA668663.jpg, 8361631KASA661-668.jpg, 8361631KASA661-661.jpg, 8361631KASA663-668.jpg, 8361631KASA663-668.jpg,
8361631KASA663-661.jpg, 8361631KASA6618361631MKAA668-668.jpg, 8361631MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد رحیم طاهری
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :حاج سید مصطفی خمینی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی شهههید بزرگههوار محمههد رحههیم رههايری  :شهههید محمههد رحههیم رههايری فرزنههد محسههن در بیسههتم شهههرخور مههاه  8316در شههیراز چشههم بههه جهههان گشههود .
خانواده ی او خکی از خانواده يای با اخمان  ،معتقد و متعهد به اسشم و انقش بهود کهه پهدر

بها شهغ ران هدگی امهرار معها

مهی کهرد  .محمهد رحهیم  6سهاله بهود کهه

وارد دنیای جدخدی بهه نهام مدرسهه شهد او دوره ی ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و دوره ی راي مهائی را در مدرسهه ی حها سهید مصهطفی خمی هی شهروع بهه
تحصی نمود  .سا او راي ماخی را به پاخان رسهانیده بهود کهه بهه يمهراه خهانواده بهه فسها مههاجرت کهرد و سهاکن آن شههر شهد  .محمهد رحهیم تحصهیشت خهود را در
فسا ادامه داد و پ

از پاخان دوره ی راي ماخی برای ادامهه تحصهی وارد ي رسهتان ف هی شههید رجهاخی شهد  .سها دوم دبیرسهتان را پشه سهر گباشهته بهود کهه مدرسهه

را ريا کرد و ب ا به عشقه ی زخادی که در حضهور بهه ج ههه داشه بها رضهاخ خهانواده از ررخه بسهیج در چههار ديهم بهمهن مهاه  8361بهه ج ههه ج هو اعهزام شهد .
محمد رحهیم چ هد مهايی در ج ههه خهدم نمهود و در بیسهتم فهروردخن مهاه سها  8366در م طقهه ی شهلمچه در عملیهات کهربشی  1بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه بهدن
درجه ی رفی شهادت نائ آمد  .پیکهر پها و مطههر

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه ی شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید

محمد رحیم رايری جوانی مؤمن و کم حر بهود  .او در پاخ هاه مقاومه کمیه فعالیه مهی کهرد و در کلیهه ی دعايها و سهاخر مراسهم مهبي ی شهرکتی فعاالنهه داشه
 .تمام افکار

متوجه انقش بود  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتهاً به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون" يرگهز آنهان کهه در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده ما دارخهد بلکهه آنهان زنهده انهد و نهزد
پروردگارشان روزی می گیرند  .با درود و سشم فراوان بهه ري هر ک یهر انقهش و بها سهشم بهه امهام زمهان (عهج) و نائه بهر حقهش خمی هی ک یهر و بها سهشم بهه خهانواده
يای شهداء  :برادران و خوايران عزخز امام را ت ها ن بارخهد زخهرا امهام مان هد چهراغ يهداختی اسه بهرای مهردم  ،ای جوانهان عزخهز نک هد در رختخهوا بمیرخهد کهه حسهین

در میدان ج

شهید شد  ،ای بهرادران عزخهز نک هد در رختخهوا بمیرخهد کهه علهی (علیهه السهشم) در محهرا شههادت شههید شهد  .از پهدر و مهادر عزخهزم پهوز

خوايم که نتوانستم در اخن دنیا کاری برای آن يا بک م امیهدوارم کهه در آن دنیها کهاری بهرای آن يها بکه م از اقهوام و آشه اخان بخصهو

مهی

مهادرم مهی خهوايم کهه گرخهه

و زاری فراوان نک هد چهون اگهر زخهاد گرخهه ک هد دشهم ان اسهشم خوشهحا مهی شهوند  .ای مهادران م هادا از رفهتن فرزنهدانتان بهه ج ههه جلهوگیری ک یهد کهه فهردا در
محضر خدا نمی توانید جهوا زخ ه بديیهد کهه تحمه  71شههید را نمهود يمهه مثه خانهدان ويه جوانتهان را بهه ج ههه يهای ن هرد بفرسهتید و حتهی جسهد او را يهم
تحوخ ن یرخد زخرا مادر ويه فرمهود سهری را کهه در راه خهدا داده ام په

نمهی گیهرم  .بهرادران اسهتغفار و دعها را از خهاد ن رخهد کهه بهتهرخن درمهان يها بهرای تسهکین

دردياس و يمیشه به خاد خدا باشید و در راه او قدم بردارخد و يرگهز دشهم ان بهین شهما تفرقهه نیاندازنهد و شهما را از روحانیه متعههد جهدا نک هد کهه اگهر چ هین کردخهد
روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقهدرت ياسه  .در امهام بیشهتر دقیه شهوخد و سهعی ک یهد عظمه او را بیابیهد و خهود را تسهلیم سهازخد و صهداق و اخهش

خهود

را يمچ ان حفظ ک ید و اگر فیض شهادت نصی م گشه آنهان کهه پیهرو خهط سهرخ امهام خمی هی نیسهت د و بهه والخه او اعتقهاد ندارنهد بهر مهن ن رخ هد و بهر ج هازه مهن
حاضر نشوند اما باشد که دما شهداء آنان را متحو سازد و بهه رحمه الههی نزدخکشهان ک هد در آخهر از تمهام دوسهتان و آشه اخان حهش بهودی مهی رله م و از يمهه مهی
خوايم که به بزرگواری خودشان مرا ب خش د  .والسشم .

خاررات:
موجود نیس
8313111KAKA668-668.jpg, 8313111KAKA661-668.jpg, 8313111KAKA663-668.jpg, 8313111KAKA663-668.jpg, 8313111KAKA661668.jpg, 8313111KAKA666-668.jpg, 8313111KAKA667-668.jpg, 8313111KAKA661-668.jpg, 8313111KAKA661-668.jpg,
8313111KAKA686-668.jpg
8313111KAKA688-668.jpg, 8313111KAKA681-668.jpg, 8313111KAKA683-668.jpg, 8313111KAKA683-668.jpg, 8313111MSAA668668.jpg, 8313111MSAA661-668.jpg, 8313111MNAA668-668.jpg, 8313111MNAA668-661.jpg, 8313111MKAA668-668.jpg,
8313111MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عزیز اسدی
تاریخ تولد1664/6/1 :
تاریخ شهادت1631/7/6 :

نام مدرسه :حکمت
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8.jpg, 1.jpg, 3.jpg, 1.jpg, 8631163MKAA668-668.jpg, 3.jpg,اسدی عزخز .jpg, 1F61B8.jpg, 8631163MKAA668-661.jpg,
8631163MKAA668-663.jpg, 8631163MKAA668-663.jpg
8631163MKAA668-661.jpg, 8631163MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حمید زره پوش
تاریخ تولد1681/1/8 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :دبستان صحرارود
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید شههید حمیهد زره پهو

 :شههید حمیهد زره پهو

آمد و با مشق فراوان بزر شد  .تحصیشت خهود را تها کهش
نمود  .شههید حمیهد زره پهو
يهای دقیه و عمیه بهه گههو

فرزنهد علهی در چههارم فهروردخن مهاه  8331در روسهتای صهحرارود از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها

او راي مهاخی ادامهه داد و سها

در آگهايی از مسهائ روز انقهش بسهیار بهايو

بهه کهار و زحمه پرداخه و در امهرار معها

خهانواده کوشهش بسهیار

و بها اسهتعداد بهود و مسهائ انقهش و پیامههای حضهرت امهام خمی هی (ره) را بها تحلیه

خهانواده و دوسههتان مهی رسهاند و آنههها را بهرای شههرک در رايایماخیهها و سههخ رانیهای سیاسهی مربهو بههه انقهش اسههشمی آمهاده مههی

ساخ  .شهید در پاخ هاه بسهیج روسهتای خهود فعالیه يهای زخهادی داشه و اخشهان از لحهاظ انجهام فهرائض دخ هی و مهبي ی و انسهانی خهود بسهیار کوشها بهود  .شههید
حمید زره پو

بخارر وظیفه اسشمی و انسهانی خهود بهه ج ههه يهای حه علیهه باره و بهه وخهژه در شکسه حصهر آبهادان شهرک نمهود  .شههید حمیهد زره پهو

در

تارخ  8366/7/1در م طقه آبادان بر اثر اصهاب تیهر بهه بهدن بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در گلهزار شههدای صهحرارود بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و
خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8371611KASA668-668.jpg, 8371611KAKA668-668.jpg, 8371611MKAA668-668.jpg, 8371611MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سعید زارعی
تاریخ تولد1688/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دکتر شیرازی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سعید زارعی  :شهید سعید زارعی فرزنهد ناصهر در بیسه و په جم فهروردخن مهاه  8333در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و بهزر شهد پهدر شههید کارم هد
شهربانی جمهوری اسشمی بود به عل موقعی شهغلی پهدر مهدتی در فسها و مهدتی در اسهته ان و مهدتی در جههرم زنهدگی نمهود  .شههید سهعید زارعهی تحصهیشت خهود
را تا سوم دبیرستان ادامه داد  .شهید سهعید زارعهی از دوران رفولیه بهه نمهاز و دعها و مسهائ اسهشم عمه مهی کهرد  .جهوانی انقشبهی و بهه اسهشم ايمیه بسهیار مهی
داد و با تعهد و اعتقادی که به ارزشهای اسشم و انسانی به دفهاع از خها ورهن و ل یه

بهه فرمهان ري هر ک یهر انقهش حضهرت امهام خمی هی (ره) بهه ج ههه يهای حه

علیه بار اعهزام گردخهد و شههید سهعید زارعهی دوبهار بهه ج ههه اعهزام شهد  .شههید سهعید زارعهی سهرانجام در تهارخ  8368/81/86در عملیهات فهت الم هین در م طقهه
فکه  -خونین شهر آبادان به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با حضور پدر و مادر مهربانم با سشم و درود به ري ر ک یهر انقهش امهام خمی هی و بها سهشم بهه شهما پهدر و مهادرم خهوبم کهه علهی وار و فارمهه وار فرزنهدتان بهه ج ههه
فرستادخد تا از دخن و اسشم و مملک اسشمیش دفاع ک د پدر و مادر عزخزم اگر از حا اخن

8.jpg, 8366617KAKA668-668.jpg, 8366617KAKA661-668.jpg, 8366617KASA668-668.jpg, 8366617KASA668-661.jpg, 8366617KASA668663.jpg, 8366617KASA668-663.jpg, 8366617KASA661-668.jpg, 8366617KASA663-668.jpg, 8366617KNAA668-668.jpg,
8366617KNAA668-661.jpg, 8366617K
8366617MKAA668-668.jpg, 8366617MKAA668-661.jpg, 8366617MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محسن رونیزی کچویی
تاریخ تولد1687/4/8 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دکتر مصدق
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگهوار محسهن رونیهزی کچهوئی  :شههید محسهن در سها  8337در خه

خهانواده مستضهع و خه

خانهه محقهر در فسها بهه دنیها آمهد در سهن شهش

سال ی به مدرسه رف و دوره ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه  ،از يمهان ابتهدا عشقهه زخهادی بهه نمهاز و مسهجد داشه  .محسهن از نظهر اخهش و رفتهار بهه
قدری حس ه بود که والدخ ش از وی ع رت می گرفت د پهدر

خه

کهارگر سهاده بهیش نیسه عشقهه زخهادی بهه اخهن شههید داشه  .محسهن 86سهاله بهود کهه انقهش

اسشمی اخران در مقابلهه بها رژخهم مهزدور سهتم شهايی پهلهوی بهه او خهود مهی رسهد او از يهر جهه و يهر ررخقهی کهه مهی توانسه جهه پیشه رد انقهش اسهشمی
کوتايی نمی کرد در سخ رانیها شرک می نمود و با مشتهای کهوچکش بهر علیهه نظهام ستمشهايی يمهراه بها خیه عظهیم جمعیه شهعار مهی داد محسهن په
سههر گباشههتن دوره ابتههداخی وارد مدرسههه راي مههاخی ديخههدا شههد وی ضههمن در

از پشه

خوانههدن بههه عضههوخ پاخ ههاه مقاوم ه کمی ه در آمههد و مههدت دو سهها بههه انقههش و

جمهوری اسشمی خدم می کرد  .در م ز خود با دوستان دعهای کمیه و توسه برقهرار مهی کهرد  .عشقهه زخهادی بهه ج ههه رفهتن داشه .کهش
که به ج هه عزخم نمود و از وقتی که به فکر ج هه رفهتن افتهاد مهی گفه دخ هر در

او راي مهاخی بهود

و مدرسهه مع ها نهدارد  ،اسهشم بهه مها جوانهها احتیها دارد  .باخهد بهه ج ههه بهروم

و اسشم را خاری ک م در ج هه وقتی که مرخصی مهی دادنهد مهی گفه مرخصهی الزم نیسه مهی گفه باخهد در ج ههه بمهانم و بجه م  .خداونهد ن ههدار محسهن بهود و
با اخ که با تصادفاتی روبرو شهده بهود ولهی خداونهد راضهی ن هود از آن رايهها از بهین بهرود بهاالخره محسهن در ج ههه مانهد و ج یهد و در تهارخ  8361/81/81در عملیهات
غرور آفرخن خی ر بر اثر اصاب ترکش به بدن به سوی خداخش يجرت نمود  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد .

موجود نیس
8311618KASA668-668.jpg, 8311618KASA668-661.jpg, 8311618KASA668-663.jpg, 8311618KASA668-663.jpg, 8311618KASA661668.jpg, 8311618KASA661-661.jpg, 8311618MKAA668-668.jpg, 8311618MKAA668-661.jpg, 8311618MKAA668-663.jpg,
8311618MKAA668-663.jpg
8311618MKAA668-661.jpg, 8311618MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حسین زهدی
تاریخ تولد1688/1/6 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :دکتر هوشیار
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگهوار حسهین زيهدی  :در خانهه خکهی از ب هدگان خهدا و خکهی از خادمهان کهوی حسهین (علیهه السهشم) يمهه چشهم بهه راه نهوزادی بودنهد  .پهدر در
گوشه ای نشسته بود و مرت زخر ل زمزمه مهی کهرد و بهه درگهاه خهدا نیهاخش مهی نمهود  .سهرانجام انتظهار بهه پاخهان رسهید و در شه سهوم آذر مهاه سها  8333خکهی
آمد و مژده داد کهه خداونهد پسهری بهه تهو عطها فرمهود  .پهدر از خوشهحالی در پوسه نمهی گ جیهد و مرته مهی گفه قهدمش م هار اسه  .خهوايران و بهرادران در
انتظار برادر کوچ

خهود بودنهد و زمهانی کهه ق داقهه ا

آوردنهد نشهان پهدر دادنهد يمهه او را بوسهیدند  .نام هباری اخهن نهوزاد کوچه

خهود نیهز از شهف تی يها اسه .

جرخان از اخن قرار بهود کهه پهدر او را احمهد صهدا مهی زد و دخ هری او را محمهود امها در شه سهوم تولهد کهه يمزمهان بها مهیشد بها سهعادت سهرور آزادگهان حسهین بهن
علی(علیه السشم) بود مادر

در رؤخها شهخص بها عظمتهی را مهی بی هد کهه او را سهفار

مهی ک هد تها نهوزاد خهود را حسهین نهام ب بارخهد و بهدخن ترتیه اولهین جرقهه

سعادت و خوش ختی در زندگی آخ هده نهوزاد بهه ظههور مهی پیونهدد  .بها گبشه زمهان حسهین پسهر بچهه ای بها يهو

و شهیرخ ی شهد  .کهم کهم آدا معاشهرت و در

زندگی را از پدر و مادر مبي ی و بی رخای خود آموخ  .پدر خو مهی دانسه کهه ن اخهد فرزنهد خهود در آخ هده بهه رايهی رود کهه رضهای خهدا در آن ن اشهد لهبا مرته او
را پ د و اندرز می داد  .ش يای چهارش ه که در رهو سها در م هز قرائه قهرآن و آشه ائی بها زنهدگی ائمهه برقهرار بهود حسهین نیهز قهرآن مهی آموخه و بها زنهدگی
اولیاء دخن که سرانجام جز شهادت نیسه آشه ا مهی شهد و زمهانی نیهز بها صهدای رسها و دل شهین خهود قهرآن مهی خوانهد و مرثیهه سهراخی مهی کهرد  .حسهین در زنهدگی
يمیشه ساک و آرام بود و کمتر با کسی دوستی می گرفه و از آن زمهانی کهه پها بهه عرصهه اجتمهاع خع هی آموزشه اه گباشه کسهی نمهی فهمیهد کهه در چهه کشسهی
در

مههی خوانههد  .دوران ابتههدائی بههه پاخههان رسههید و سههه سهها راي مههاخی نیههز در مدرسههه ی راي مههاخی دکتههر يوشههیار بهها موفقیه گبرانههد  .در دوران شههکوفاخی انقههش

حسین نیز سههم خهود را بها مشهارک در رايایمهائی يها و درگیهری بها مهزدوران رژخهم ادا نمهود  .په

از پیهروزی انقهش و تشهکی سهااه پاسهداران و در يمهان سهن و

سا کم گايی يمراه برادرانش به سااه می رفه و بهه فراگیهری ف هون اسهلحه ش اسهی و نظهامی مهی پرداخه و گهايی نیهز در انجهام ن ه هانی يهای شه انه بها بهرادران
خود يمکاری می نمود  .در سا  8311قدم به ي رستان گباشه و اوائه مههر مهاه يمهان سها کهه يمزمهان بها شهروع ج ه
نیز در اخن فکر بود که چ ونه خود را بهه صه مقهدم ج ه
گردخد در تابستان سا  8366ث

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران بهود حسهین

آوران برسهاند و بهدخن ترتیه بهود کهه بها عضهوخ در بسهیج اخهن حرکه را شهروع نمهود و سهرانجام موفه

نام نماخد و در  81مهرداد مهاه يمهان سها رايهی ج ههه شهد و در محه اخسهت اه يفه آبهادان مشهغو ن هرد بها کفهار گردخهد  .حسهین

بعد از دو ماه که در ج هه حضور داش به فسا آمد امها شهو شههادت در راه خهدا و آرزوی ن هرد بها کفهار دمهی او را آسهوده نمهی گباشه و مرته در اخهن فکهر بهود کهه

دوباره به ج هه باز گردد  .تا اخن که در بهمن ماه سا  8366زمانی که اعهشم کردنهد آن يهاخی کهه بهه ج ههه رفتهه انهد دوبهاره ث ه نهام ک هد بهر آن شهد کهه بهرای بهار
دوم رايهی ج ههه شههود و در قسهم شهو

و در تیه المههدی مشهغو بههه ن هرد گردخهد  .تهها اخهن کهه در يفههتم فهروردخن مهاه سهها  8368در عملیهات فهت الم ههین در

مرحله ی  1عملیات بر اثر اصاب ترکش در ت هه ی رقابیهه دعهوت حه را ل یه

گفه  .پیکهر پها و مطههر حسهین در سهیزديم فهروردخن مهاه سها  8368در قطعهه

ی شهدای فسا ری مراسم باشکويی به خا سارده شد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه ی شهید حسین زيدی  :سهشم مهرا از دخهاری دور بابخرخهد از دخهاری کهه خهاد آور تجدخهد تهارخ اسهشم اسه از دخهاری کهه صهدايائی رعهد آسها در آن حکهم
فرماسه  .انسههان را بهه خههاد وحهی و نههزو آخههه از جانه اهلل مههی انهدازد و از دخههار مظلومهان و مسههتم دان کههه پهابري ی عربهههای مظلهومش بهها آن چههره يههای آفتهها
خورده که قل يای پها انسهان را بهه خهاد عهر يهای زمهان محمهد (صهلی اهلل علیهه و آلهه) و علهی (علیهه السهشم) مهی انهدازد از دخهاری کهه نخه يهاخش مدخ هه را
مجسم می سازد و آبههاخش دجلهه و فهرات و وسهع زمهین يهاخش خیها انسهان را در صهحرائی تمرکهز مهی ديهد کهه نی هوا و کهربشخش نام هد رزم هدگانش ج جوخهان
صدر اسشم را ماند که در خا و خون می غلط د و پی در پهی شهعار ال الهه اال اهلل و اهلل اک هر سهر مهی دي هد و بهه اخهن وسهیله بهه ملحهدان در

مهی دي هد کهه اخمهان

 ،اخمان  ،اخمان و تکیه بر اهلل مها را پیهروز و بههروز خوايهد نمهود  .ای سهتم ران و ای ابرقهدرت يهای شهر و غهر ای کفهار و ای م افقهان ما دارخهد کهه مها مهرده اخهم
بلکه زنده اخم و ناظر چرا که در راه خدا قتا مهی ک هیم و کشهته مهی شهوخم و چهه بهتهر از اخهن کهه بها خهدا بهه معاملهه باهردازخم و جهان خهود را در راه او تقهدخم ک هیم .
پدر و مادر عزخزم بخدا سوگ د اگهر شهر ن هود بهه پهای شهما سهجده مهی کهردم شهماخکه بعهد از اهلل تمهام وجهودم و يسهتی ام از شهما اسه و مهن نتوانسهتم قهدر خه
لحظههه از زحمههات راقه فرسهها و کمههر شههکن شههما را بههدانم و از اخههن کههه گههايی نتوانسههتم احتههرام الزم را م ههبو دارم از شههما رله عفههو کههرده و پههوز

مههی خههوايم

امیدوارم که از مر من غم ین و افسرده نشوخد و اخن را بدانیهد کهه مهن در اخهن راه کهامروا و سهعادتم د يسهتم زخهرا اخهن وعهده بهه حه خداونهد در قهرآن حتمهی اسه
که می فرماخد  :به درستی که خداونهد جهان و مها مهؤمن را بهه بههای بهشه مهی خهرد و در راه خهدا جههاد ک یهد و بکشهید و کشهته شهوخد  .در آخهرخن لحظهات عمهرم
در صدد برآمدم تا چ د کلمه ای به ع وان آخرخن کشم از خهود بهه جهای ب هبارم و مطهال ی کهه مهی دانهم خهود بهتهر از مهن مهی دانیهد گوشهزد که م  -8 :از قهدرت خهدا
غفل نک ید و يمیشهه بهه خهاد او باشهید  -1 .از اسهشم تحه ري هری امهام امه و والخه فقیهه و روحانیه متعههد و مسهوو کهه در واقه در اسهتمرار و تهداوم حرکه
اولیاء و ان یاء مهی کوشه د دسه نکشهید و از آن يها پشهتی انی ک یهد  -3.بهه شهاخعات گهو

فهرا نديیهد  .در ضهمن اگهر شههید شهدم مهرا در امهامزاده حسهن بهه خها

بساارخد و اگر توانستید در ک ار شهید ع دالرحیم جشل دف م ک ید  .والسشم  .ج هه ی ج و حسین زيدی 8368/8/6 .

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد پروین
تاریخ تولد1681/1/14 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :دهخدا
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید بزرگهوار محمهد پهروخن  :شههید محمهد پهروخن فرزنهد ع هداهلل در يجهديم آذر مهاه سها  8338در شهرسهتان برازجهان در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه
جهان گشود  .خکساله بود که بهه ورهن اصهلی خهود فسها آمهد  .دوران تحصهی ابتهداخی و راي مهاخی را در مدرسهه يهای اوحهدی و ديخهدا گبرانهد و دوره متوسهطه را کهه
مصاد بها آغهاز شهکوفاخی انقهش شهکويم د اسهشمی اخهران بهه ري هری امهام خمی هی (ره) بهود در دبیرسهتان آخه اهلل سهعیدی شهروع کهرد و تها سها دوم دبیرسهتان
در

خواند  .شهید محمد از ق

از پیروزی انقهش سهربازی راسهتین و پرشهور بهرای اسهشم بهود و بهه اسهشم و امهام عشه مهی ورزخهد و بهه يمهین م ظهور يمیشهه در

درگیری يا که با م افقین و ع اصر ضد انقهش در خیابهان يها و محلهه داشه آنهها را تها سهر حهد مهر مهی زد  .او روحیهه ای عهالی و جثهه ای قهوی و نیروم هد داشه
به کار و ورز

عشقه زخادی داش در ضهمن تحصهی در اوقهات فراغه کهار مهی کهرد و عصهر يها بعهد از انجهام کهار بهه سهالن کشهتی مهی رفه و بها ت هی خسهته و

کوفته اما با عش و عشقه به کشتی می پرداخ  .اخهش و رفتهار
بود  .شهید محمد به تمام يمساخ ان در انجام کارياخشان کمه

چهه در خانهه و بیهرون از خانهه ال هوخی بهرای افهراد خهانواده بچهه يهای محه و يمکشسهی يهاخش

مهی کهرد و در زمهان م هارزه و جههاد علیهه حکومه رهاغوت بهه مسهتم دان و فقهرا کهه کسهی نداشهت د

برای تهیه نف تا پاسی از ش در ص نفه و گهاز مهی اخسهتاد  .بیسه و نههم دی مهاه  8366بهود کهه بهرای رفهتن بهه ج ههه آمهاده شهد و يمهراه بها سهاخر بهرادران از
شهر فسا به ج ههه يهای ج هو اعهزام گردخهد و در عملیهات فهت الم هین نیهز شهرک نمهود و سهرانجام در چههارم فهروردخن مهاه  8368در ج ههه رقابیهه بهر اثهر اصهاب
ترکش به ناحیه سر به درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر
خاد

گرامی .

وصی نامه:
بسمه تعالی :

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و

وصیت امه شهید محمد پروخن و زنهدگی وی از عملیهات فهت الم هین رقابیهه  ،ای پهدر عزخهزم امیهدوارم کهه بهرای از دسه دادن مهن غصهه و افسهو
حد نهاخی و تکام خ
سخن شهیدان را به گو

نخورخهد  .شههادت

انسان اس و امها از دسه دادن سهه فرزنهد خهود در راه خهدا باشهید  .ای مهادر مهربهان مهن قامته را بل هد گیهر و نهدای اهلل اک هر خمی هی ري هر
مردم برسان کهه يمانها سهخن پیهروزی کهردن قهرآن و خهدای مهن باشهد  .فکهر نک یهد کهه يهر چهه صهشح باشهد مهی شهود ای بهرادر عزخهزم

يوشیار باشید به غیر از اسشم و قرآن به چیز دخ ری فکر نک یهد لهبا سهعی ک یهد کهه راه خهدا را تهروخج نمائیهد  .در اخهن راه از بهب جهان و مها خهوخش درخهغ نفرماخیهد .
ای خواير مهربان زخ
ای از خاد خدا غاف م ا

گونه پیام شههیدان را بهه گهو
در راه دخن بکو

جهانیهان برسهانید و زخ ه گونهه ادامهه ديیهد  .ای مهادر مهربهانم کهوه بها

چهون کهوه اسهتقام کهن  .لحظهه

ير چه بکوشید باز يم کم اسه  .زخ ه وار بها مشخمهات دسه و پ جهه نهرم کهن کهه خهدا بها شهما اسه مهادر جهان بهازيم

مزاحم شما می شوم .حها وقه آن اسه کهه رسهال زخ ه وار خهود را نشهان ديیهد  .مهادر جهان گرخهه نکهن بخ هد  .خوشهحا بها

زخهرا در راه يهد مقهد

گهام

برداشته و جان باخته ام  .پدر  ،مادر و بهرادر و خهوايرم چهون وقه نهدارم عراخضهم را خاتمهه مهی ديهم و شهما را بهه خهدای م هان مهی سهاارم  .محمهد پهروخن .يهان ای
شهیدان در جوار ح تعالی آسهوده خهارر باشهید کهه مله شهما پیهروزی شهما را از دسه نخوايهد داد ای بازمانهدگان شههیدان بخهون خفتهه و ای معلهولین عزخهزی کهه
حیات جاوخد را نثار سشم خود بیمه کهرده اخهد مطمهون باشهید کهه مله شهما مصهمم اسه پیهروزی را تها حکومه اهلل و حضهور بقیه اهلل ن ه هان باشهد  .والسهشم ".
محمد پروخن " 11بهمن 8366

خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محسن اله دادی
تاریخ تولد1651/1/17 :
تاریخ شهادت1633/8/5 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی بسههیجی شهههید محسههن اهلل دادی  :شهههید محسههن اهلل دادی در يفههديم فههروردخن مههاه سهها  8316در روسههتای میانههده در بخههش شههی کوه از توابهه
شهرستان فسا در خانواده ای آش ا به قرآن و اسشم پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .از يمهان اوائه بهه لحهاظ خوشهروخی و اخهش خهوبی کهه داشه خداونهد مح ه او را
در د خانواده خصوصاً پهدر

نههاد  .محسهن در سهن دو سهال ی در غیها مهادر در آتهش پهر حهرارت ذغها افتهاد و ضهمن اخهن کهه قسهم زخهادی از بهدن کهوچکش

آسی می بی د ولی خداوند متعا او را از مر حفظ نمود  .يفه سهاله بهود کهه وارد دنیهای پهر شهور مدرسهه شهد  .ورود او بهه دبسهتان مصهاد بهود بها پیهروزی انقهش
اسشمی و او تحصی را در محیطی انقشبهی آغهاز نمهود ال تهه ق ه از آن بیشهتر مواقه يمهراه پهدر
بود که ج

تحمیلی شروع شد و در سیزده سال ی عش بهه ج ههه در سهر پهر شهور

در رايایمهائی يها و تظهايرات روسهتا شهرک مهی کهرد  .نهه سهاله

افتهاد امها اجهازه ی رفهتن نداشه و بهه دلیه کهم بهودن سهن و سهالش از اعهزام

او ممانع می شد  .شهادت دوس و يمهراه او پسهر عمهوخش علیرضها اثهر عجی هی بهر روی محسهن گباشه و او را بهه پرنهده ای شکسهته بها م هد نمهود کهه عشه
پرخدن را داش ولی شراخط س ی او م اس ن ود اما او که در رفتن مصمم بهود بهاالخره بها تغییهر دادن سهن خهود از  83بهه  81سها بهه ج ههه اعهزام شهد بعهد از اخهن کهه
 31روز در ج هه حضور داش به فسا بازگش امها عشه بهه امهام حسهین علیهه السهشم نمهی گباشه کهه او لحظهه ای آرام باشهد و بعهد از چ هد روز دوبهاره عهزم رفهتن
به ج هه را کرد که در راه زايد شهر که برای ث

نام در بسیج به آن جا رفتهه بهود بها موتهور تصهاد مهی ک هد و بعهد از مهدتی بسهتری بها وجهود جراحه يهای زخهاد بهه

نیرويای اعزامی می پیوندد و برای دومین بهار بهه ج ههه اعهزام مهی شهود  .محسهن در خکهی از گهردان يهای لشهکر  33المههدی (عهج اهلل تعهالی شهرخ ) گهردان ثهار اهلل
مشغو دفاع از ورن اسشمی می شود و در عملیات کهربشی  1نیهز شهرک مهی نماخهد  .تیرمهاه سها  8366بهود کهه محسهن در عملیهات نصهر  3شهرک کهرده و چهون
شیری خمشه ین پیشهاپیش رزم هدگان مهی ج هد و در  8366/3/1ردای فهاخر شههادت را مهی پوشهد و در م طقهه ی مهاووت شههید مهی شهود  .روحهش شهاد و رايهش
پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:

موجود نیس
خاررات:
به نام خدا
خدم پدر بزرگوارم آقای حا محمهد رضها اهلل دادی  :بها عهر

سهشم و سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد خواسهتار و خوايهانم و امیهدوارم در پ هاه امهام زمهان زنهدگی

را به خوبی و خوشی ب برانید  .اگر از حا اخن ب ده ی حقیر فقیر خواسته باشید ما انشاءاهلل خو

و خرم

8676367KAKA668-668.jpg, 8676367KNAA668-668.jpg, 8676367KNAA668-661.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-3.jpg, Untitled-3.jpg,
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی امیری
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگوار علی امیری  :شههید علهی امیهری فرزنهد محمهد علهی در سهیزديم دی مهاه  8333در زايهد شههر از توابه شهرسهتان فسها در خهانواده ای متوسهط
اما با اخمان و متعهد دخده به جهان گشود  .او در دامهان پهدر و مهادری زحمهتکش پهرور

خافه و بها دخهن اسهشم و قهرآن آشه ا شهد  .شههید علهی دوران ابتهداخی خهود را

در دبسههتان يههای دارا گبرانیههد  .او در دوران تحصههی يمیشههه نمههره او بههود و يمیشههه از رههر اولیههاء دبسههتان تشههوخ مههی شههد  .او دوره راي مههاخی را در شهرسههتان
فسا آغاز نمود و توانس با موفقیه وارد دوره دبیرسهتان شهود  .در زمهان او گیهری انقهش اسهشمی يمهراه بها قیهام پرشهکوه امه مسهلمان اخهران او نیهز در رايایمهاخی
يا که در اعترا
ا

به رژخم م فور شاي شايی و براندازی اخهن رژخهم بهر پها مهی شهد شهرک فعاالنهه ای داشه  .بعهد از پیهروزی انقهش نیهز در انجمهن اسهشمی مدرسهه

فعالیتش را ادامه داد و در ک هار اخهن فعالیه يها توانسه دوره دبیرسهتان را بها موفقیه پشه سهر گهبارد و مهدر دخهالم را اخهب نماخهد  .بها شهروع ج ه

عرا علیه اخران باريا در بسیج سهااه پاسهداران دوره يهای نظهامی را آمهوز

دخهد و يمکهاری فعاالنهه ای بها سهااه پاسهداران داشه و خه

علههی در فههروردخن مههاه  8368از رههر سههااه مامورخه بههردن خواربههار را بههه م ههار ج ههی گرفه و بههه ج هههه رفه پ ه

تحمیلهی

پاسهدار واقعهی بهود  .شههید

از برگشههتن از مامورخه و دخههدن حههاالت و

روحیات رزم دگان به رور کلی دگرگون شده بهود و آرام و قهرار نداشه  .بیسه و دوم فهروردخن مهاه  8368يمهراه بها بهرادر کهوچکتر

مههدی کهه قه شً نیهز بهه ج ههه

رفته بود عازم ج هه شد و سرانجام در پانزديم اردبیهش ماه  8368در م طقهه فکهه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه شهکمش بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها
و مطهر

ری مراسم باشهکويی در نهوزديم اردخ هشه مهاه  8368بهه يمهراه سهاخر شههدای يمهرزمش بهر دو

فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی .

امه شههید پهرور فسها در قطعهه شههدای شهرسهتان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خههدم پههدر عزخههز و بههرادر مهربههانم په

از عههر

سههشم  ،سههشمتی و موفقیه شههما را از خداونههد بههزر خوايههانم از حهها مهها بخوايیههد بههد نیسههتیم و بههه دعهها گههوخی

مشغولیم و از خدا می خوايم که ما را پیوسته در راه مستقیم خود حفظ ک د و به ما آن قدرت را نديد که
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیرضا آذری
تاریخ تولد1683/11/14 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شمه ای از زندگی نامه شهید علیرضا آذری  :شهیدان خ

بههار جاودان هد ،کهه چهون خورشهید گهرم و مهربان هد  ،میهان دفتهر نقاشهی مها  ،بهه خه

ل خ هد صهد گه مهی

فشان د  .خاد خهاران مدرسهه عشه  ،دانشهجوخان دانشه اه شههادت ،عارفهان مسهل و مصهل  ،شهیران روز و زايهدان شه آنهان کهه از بهوی بههار وصه و رهراوت خقهین
سرمش و از باده ی اخمان و عرفان مهديو

بهودن مها آنهان کهه آواخشهان بهوی آخهات خهدا مهی داد و نمهاز ش شهان فرشهت ان را مجهبو زمهین مهی کهرد گرامهی بهاد

.شهههید واالی مقههام علیرضهها آذری در سهها  8336در خههانواده ای مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود .تحصههیشت دوره ابتههدائی و راي مههائی را در آبههادان و دوره دبیرسههتان را
در شهر فسا ساری نمود  .در سا  8366به فرمهان ري هر فقیهد و ک یهر انقهش حضهرت امهام خمی هی رضهوان الهه تعهالی علیهه احسها

وظیفهه کهرد و در دفهاع مقهد

شرک کرد  .او در بین افراد خانواده فامیه و وابسهت ان از وخژگهی يها ی زخهادی برخهوردار بهود .از جملهه وفهاداری بهه آرمهان يهای الههی  ،يمتهی بل هد  ،اخثهار و از خهود
گبشت ی  ،اراده ای قهوی و خله ناپهبخر ،عشه و اشهتیا و صه وری و ق اعه و دعها و توبهه گرخهه يهای نیمهه شه در نیهاخش  ،اخهش

 ،پريیهز از تعلقهات دنیهوی ،

مح وبی در میان خوخشاوندان و آری يمه ی خهوبی يها در او جمه بهود .او در رسهیدن بهه لقهاء حه مهورد توجهه خداونهد سه حان قهرار گرفه و در عملیهات کهربشی 1
در شلمچه به فیض شهادت نائ گردخد .پ

از  1سها مفقهوداالثر بهودن  ،جسهد مطههر

کهه پهاره ای از اسهتخوان بهود بهه ورهن بازگشه و در سهالروز رحله پیهام ر

عظیم الشان اسشم حضهرت محمهد مصهطفی صهلی اهلل علیهها در مهورخ  8373/1/1در گلهزار شههدای گرانقهدر انقهش اسهشمی شهرسهتان فسها بهه خها سهارده شهد و
وابست ان خود را برای يمیشه در غم فقدانش محزون کرد  .گرامی با خاد و نام شهیدان گرانقدر انقش اسشمی  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
و صی نامه ی شهید علیرضا آذری :

" و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اله امواتها به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون  ".آ عمهران 861ما دارخهد کهه شههیدان راه خهدا مهرده انهد  ،بلکهه زنهده بهه حیهات ابهدی
شده اند و نزد پروردگارشان روزی می گیرند .به نام اهلل مع ود جهانیهان و بهه نهام او کهه مها را بها مح ه خله کهرد و بها مهربهانی و لطه بسهیار بهه مها روزی داد و مها را
در تمامی خوادث حفظ فرمود و به راه خهود يهداخ نمهود و در امه محمهد صهلی اهلل و ايه بیه عصهم و رههارت کهه اصه خلقه مهی باشهد قهرار داد و بهه نهام او
که حمد جمی خشخ از آن اوس و تمام حمديا به او بهاز مهی گهردد و بها کسه اجهازه از محضهر م هار ولهی عصهر عجه الهه امهام زمهان عجه الهه قهرآن در آخهات
فراوانی انسان را به اص خلق و عل خلقتش بهه رهور مکهرر متهبکر شهد اسه و بسهیار زخهاد در اخهن مهورد خهاد نمهوده تها اخهن نکتهه بسهیار مههم را فرامهو
حقا که انسان يمان رور که خدا در قرآن گفته نس

بهه پروردگهار

ناسهاا

مهی باشهد و اگهر قهرار بهود کهه حهر گهو

نک هیم و

کهن باشهیم يمهین سهوره ی والعصهر نتهها

برای ما کافی بود و دخ ر احتیاجی يم بهه اخهن يمهه آخهات ن هود در اخهن سهوره پروردگهار مهی گوخهد " االنسهان " يمهه ی شهما در زخهان و خسهران مهی باشهید و بدانیهد
که ضرر مهی ک یهد و بیاخیهد کهار شاخسهته انجهام ديیهد و نیکهی ک یهد و خکهدخ ر را بهه حه و راسهتی و اسهتقام در اخهن راه سهفار

ک یهد  .امها کجاسه حه پهبخر ،

خداوند ح تعالی اخن راه را جلوی پی ما گباشته و ما خود خها نهافهم يسهتیم و خها بها رفقها و دوسهتان نها ايه مهی گهردخم و اخهن راه پهر سهعادت و پهر برکه و اخهن ؟؟؟
که فرص م اسه ی اسه بهرای تمهام مها مهردم کهه دسه از دار و مها دنیها بهردارخم و از يمهه ی خهوبی يها و بهدی يها و آفرخهدگار جههان و اج ها
وسائلی که بعضی از مايا را فرخ می دي د و با خ

آخ گفتن کار تمهام مهی شهود .خع هی اخ کهه جلهوی چشهم و گهو

و آن مهالی و آن

مها را مهی گیهرد و مههم تهرخن چیهز آن اسه کهه

از خدای خود يهم دور مهی سهازد  .انسهان بها کمهی تفکهر و فکهر کهردن مهی فهمهد کهه در چهه لجهن زاری گیهر کهرده اسه و بهرای بیهرون آمهدن از آن و بهه خشهکی
رسیدن باخد زخاد دق ک د و دسه و پها زنهد و د در گهرو اخهن حقهاخ دخ هی و دن ها رو بهودن اخهن مالههای دنیهوی انسهان را بهه جايهاخی مهی کشهاند  .انسهان باخهد از
يمان او کمی فکر ک د که برای چه دنیا آمده و کجا می رود کهه بتوانهد از يمهان دوره رفولیه کمتهر خهود را آغشهته بهه گ هاه ک هد و قله و بهارن خهود را سهیاه ک هد
و امام علی علیه السهشم فرمودنهد  :گ هاه نکهردن آسهانتر از توبهه کهردن اسه  .واقعها اگهر کسهی اخهن راه را بها اخهن يمهه نشهانه يهای الههی و مع هودی اخهن راه را در
نک د واقعا که دخ ر نمهی توانهد بفهمهد و از دوسهتانم کهه بها صهفا بهودن مهی خهوايم عاجزانهه کهه اخهن حقیهر در برابهر آن يها ؟؟؟ اخشقهی در آوردم مهرا بهه بزرگهی جهد
امامشان مرا ب خش د و از يم ی آنان رل بخشش و مغفرت مهی خهوايم و از آنهها مهی خهوايم کهه مدرسهه شهان را تهر نک هد کهه مدرسهه يهم خهود نهوعی ج ههه و
س ر اس و نوعی م ارزه و اگر امام عزخزمان دستور جهاد کلهی دادن وظیفهه شهما دوسهتان بلکهه وظیفهه يهر زن و مهردی اسه کهه بهه فرمهان امامشهان ل یه

گفتهه و

به ج هه بیاخ د کهه ان شهاء آن رهور مهوقعی نخوايهد آمهد و اسهشم پیهروز خوايهد شهد و از تمهام اقهوام مهی خهوايم کهه اخهن ب هده گ ايکهار را ب خشهید و امیهدوارم کهه
معلمان عزخزم مرا به بزرگی خود ب خش د .يمچ هین از پهدر و مهادرم مهی خهوايم و نیهز بهرادران و خهوايرانم اخهن ب هده حقیهر را مهورد عفهو و بخشهش خهود قهرار دي هد و
مرا حش ک د و از مادرم می خوايم اگر در اخهن راه سهعادت پیهدا کهردم و شههید شهدم بهراخم شهیون و زاری نک هد کهه در برابهر خهدا مسهوو يسهتید زخهرا گرخهه و زاری
فاخده و سودی ندارد و از تو می خوايم که مهرا در يمهه ی مهورد ب خشهی و شهیرت را حشلهم ک هی  .از خهوايرانم مهی خهوايم کهه يمیشهه مواظه حجها خهود باشه د
و آنها بودند کهه اخهن راه را بهه مهن نشهان دادنهد از مهردم شههید پهرور مهی خهوايم کهه يهی وقه امهام را ت هها ن بارنهد و پشهتی ان انقهش و مهردم سهتمدخده باشه د .
والسشم و من اهلل التوفی خداخا خداخا تا انقهش مههدی حتهی ک هار مههدی خمی هی را ن ههدار  .الحقیهر علیرضها آذری و در آخهر شهعری اسه کهه توسهط دوسهتانم بهرای
من نوشتن و مهن حها بیهان مهی که م  :تهارخ  8366/8/86ايهواز هه پادگهان امهام در خیمهه  .اگهر بهار گهران بهودخم و رفتهیم  ،اگهر نامهربهان بهودخم و رفتهیم  ،شهما بها
خانمان خود بمانیهد  ،کهه مها بهی خانمهان بهودخم و رفتهیم  ،؟؟؟ الهوداع کهردخم و رفتهیم  ،د از مهادر جهدا کهردخم و رفتهیم  ،نداشهتیم توشهه راه غرخ هی  ،توکه بهر خهدا
کردخم و رفتیم  ،چراغ زندگانی گشته خامو

 ،شدم در ماتم خاران سیه پو

 .والسشم

خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد موسی جوادی
تاریخ تولد1687/11/15 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید محمههد موسههی جههوادی  :شهههید محمههد موسههی جههوادی فرزنههد ع هها

در بیس ه و پ ه جم دی مههاه  8337در شهرسههتان فسهها در خانواديههای مههؤمن و

متعهههد دخههده بههه جهههان گشههود  .او تحصههیشتش را در دوران ابتههداخی بههه پاخههان رسههاند  ،در يمههان شهرسههتان فسهها و سهها
شهرستان به اتمام رساند و تا کهش

او دبیرسهتان بیشهتر ادامهه نهداد و سها

بر اثر مجروحی مدت  86ماه بستری و تح درمان بود و په

دوران راي مههاخی و دبیرسههتان را در يمههین

بهه عشه ج ههه تحصهی را ريها و رايهی ج ههه گردخهد و از کهربشی  1در ج ههه بهود و

از به هود مجهدداً بهه گهردان فجهر مراجعهه نمهوده و در ته

عهرا در م طقهه شهلمچه بهه شهر شههادت

رسید و مفقود االثر گردخد  .شهید ب ا به اظهار خهانواده نوجهوانی اسهتث اخی و فهو العهاده بها اخمهان بهود آنقهدر مهربهان و بها تقهوا بهود کهه نمهاز سهر وقه را يهی مهو قه
فرامو

نمی کرد تا اخ که سرانجام در تارخ  8367/3/3در م طقه شلمچه به شهادت رسید .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8811611KAKA668-668.jpg, 8811611KASA668-668.jpg, 8811611MKAA668-668.jpg, 8811611MKAA668-661.jpg, 8811611MKAA668663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالحسین حیران
تاریخ تولد1681/3/17 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع دالحسین حیران  :شههید ع دالحسهین حیهران فرزنهد محمهد در يفهديم شههرخور مهاه  8331در تههران در خهانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد  .دو سهاله
بود که يمراه خانواده به فسها عزخمه نمودنهد و تحصهیشت ابتهداخی خهود را تها کهش
ادامه داد اخشان در مسجد بی اهلل و جام فعالی يای زخهادی داشه و پسه

دوم در بخهش زايهد شههر و بقیهه را تها دوم دبیرسهتان در ي رسهتان صه عتی فسها

بهه خهارر عشقهه فهراوان بهه ج ههه حه علیهه باره اعهزام شهد شههید حیهران بها وجهود

سههن کههم بههازيم ج هههه رفه و مههدت  3مههاه در ج هههه خههدم کههرد و در آخههر عملیههات کههربشی  1در حههین درگیههری در م طقههه شههلمچه در تههارخ  8366/8/81بههر اثههر
جراحات وارده مفقوداالثر گردخد و در تارخ  8373/1/1در گلزار شهدای فسا دفن گردخد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8111813KAKA668-668.jpg, 8111813KAKA661-668.jpg, 8111813KAKA663-668.jpg, 8111813KAKA663-668.jpg, 8111813KASA668668.jpg, 8111813KASA668-661.jpg, 8111813KASA668-663.jpg, 8111813KASA668-663.jpg, 8111813KASC668-668.jpg,
8111813KYAA668-668.jpg, 8111813KYAA668-
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مهدی مرزبان
تاریخ تولد1686/1/6 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید مهدی مرزبان  :شهید مههدی مرزبهان فرزنهد فهر الهه در سهوم آذرمهاه  8333در فسها در خهانواده ای متسضهع بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .تحصهیشت
خود را تا کش

دوم دبیرستان ادامه داد  .شهید مههدی مرزبهان جهوانی مهومن و متعههد و بها خلهو

و با وقار  ،بسیار غمخوار ستمدخدگان  ،قل هی رئهو و مهربهان داشه  ،ل اسههاخش را يمیشهه خهود
شهید مهدی مرزبان با شروع ج

 ،ايه نمهاز و روزه جهوانی خهو

برخهورد و بسهیار متهین و مهؤد

مهی شسه و بهرای پهدر و مهادر خهود احتهرام بسهیاری قائه بهود .

تحمیلی رايی ج هه يای حه علیهه باره گردخهد و در حملهه بسهتان در تهارخ  8366/1/1بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه سهر بهه درجهه

رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پهدر و مهادر عزخهزم و خهواير و بهرادرانم سهشم پهر مههر و مح تهی عهر

مهی که م و امیهدوارم کهه حالتهان خهو باشهد و مشلهی نداشهته باشهید و از دوری مهن

ناراح ن اشید من ي وز در ايواز يستم و حالم خیلی خهو اسه و يیچ ونهه نهاراحتی نهدارم بجهز دوری از شهما پهدر عزخهزم امهروز کهه مها از پادگهان گلسهتان برگشهتیم
سه نفر از فسائی يا را دخدم که از پادگان مس ر آمده بودند و به مهن گفت هد کهه يمهان روز کهه آنهها اعهزام شهدند شهما بهه آن پادگهان آمهده اخهد و قصهد داشهتید کهه مهرا
برگردانید و من از حالتان خ ر دارم که خیلی برای من ناراح يستید ولی اخن را بدانیهد کهه اگهر مهن را بهر مهی گردانیدخهد بهاز يهم بهه آغهو

ج ههه بهاز مهی گشهتم و بها

اخن کار شما خیلی ناراح شدم زخرا من تصهمیم خهود را گرفتهه ام و رايهم انتخها کهردم بهرحها بیشهتر از اخهن ؟؟؟ نمهی که م مها تها چ هد روز دخ هر در يمچ هین در
ايواز يستیم در لشکر  11و پ

از آن به ج هه می روخم ال تهه در پسه خهط مقهدم بهه يهادی ب وئیهد دلهم بهراخش ت ه

شهده زخهرا وقتهی مهی رفهتم او ن هود اگهر خهط

من بد اس باخهد ب خشهید زخهرا دوسهتم مهی خوايهد بهه فسها بیاخهد و عجلهه دارد  .خدان ههدار يمهه شهما  8366/1/11 .عاشهقم عاشه روی مههدی  ،بسهته ام بسهته بهر
موی مهدی .والسشم .

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدرگرامی و مادر ارجم دم و تمامی اعضای خهانواده ام سهشم پهر مههر و مح تهی عهر

مهی که م امهروز کهه اخهن نامهه را می وخسهم روز عاشوراسه و حهدود خه

يفته اس که از شما دور شده ام امیدوارم که حالتان خو باشد و اگر از احوا من جوخا باشید خیلی خ
8766317KASC668-668.jpg, 8766317KNAC668-668.jpg, 8766317MKAA668-668.jpg, 8766317MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید مجتبی بهزادی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/14 :

نام مدرسه :رسول اکرم (ص)
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه ی شهههید بزرگههوار مجت ههی بهههزادی  :شهههید مجت ههی بهههزادی در تههارخ  8318/8/8دخههده بههه جهههان گشههود  .اخههن شهههید بزرگههوار دوران کههودکی خههود را در
خانواده ای انقشبی ساری کرد  .در سهن  7سهال ی قهدم بهه مدرسهه گباشه و در دبسهتان امیرک یهر  1سها ابتهدائی خهود را پشه سهر گباشه  .په
دوران ابتدائی وارد مدرسه ی راي مائی رسو اکرم ( ) شدند امها در حهین تحصهی بهه دلیه اشهتیا اخشهان بهه ج ههه و احسها

از سهاری کردنهد

وفهاداری او بهه اخهن انقهش تصهمیم

گرفت د که به ج هه يای ح علیه بار بایونهدد اخشهان حهدود  6مهاه در گهردان سهلمان لشهکر المههدی بهه ن هرد بها دشهمن بعثهی مشهغو بودنهد در سها  8366نیهز در
يمین گردان از ناحیه ی پها مجهروح شهدند  .سها

در سها  8367بهه توپخانهه ی  31خهون

در م طقهه ی عملیهاتی فهاو رفت هد کهه حهدود چههار روز آن جها بودنهد کهه

سرانجام در تارخ  8367/8/11به درجه ی رفی شههادت نائه آمدنهد کهه مهدت  1سها پیکهر پهاکش در زخهر خها يهای گهرم و سهوزان عهرا در جهوار مهوالخش امهام
علی (ع) و امام حسین (ع) قرار داش کهه در تهارخ  8367/8/11بهه ورهن برگشهته و بهه م هز ابهدی خهود رسهیدند  .در آن جها آرام گرفت هد  .روحهش شهاد و رايهش پهر
ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
Untitled-8.jpg, 8811711KASA668-668.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-7.jpg, Untitled-1.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رمضان جمال زاده
تاریخ تولد1651/11/13 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :ساسان
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامهه شههید رمضهان جمهالزاده ؛ شههید در تهارخ  8316/81/11در روسهتای خیرآبهاد چشهم بهه جههان گشهود و بها زحمه زخهاد دوران رفولیه را در ک هار پهدر و
مادر گبراند در سا  8313يمراه با پدر و مهادر بهه شهرسهتان فسها آمهد و در سها  8317در مدرسهه ساسهان ث ه نهام کهرد  .آن سها کشهور در حها انقهش بهود يهم
روزه رايایمائی بود او يم با دستهای کوچکش يمراه پهدر و مهادر در رايایمهائی شهرک مهی کهرد و مشهتهای کهوچکش را گهره مهی کهرد و مهر بهر شهاه مهی گفه تها
بههه کمه

خههدا بههه ري ههری امههام امه و يمه مههردم و خههون شهههدا در  11بهمههن  8371انقههش پیههروز شههد در آن سهها چههون کشههور در حهها انقههش بههود و مدرسههه

استقش نداش رمضهان در کهش
کش

او مهردود شهد و در سها بعهد ادامهه در

بها آن عشقهه خاصهی کهه داشه دن ها کهرد تها کهش

او راي مائی در مدرسه امام حسن عسهکری عجه اهلل ث ه نهام کهرد بها توجهه بهه اخ کهه در

من نداش و ماخحتا خود
با اخ که در

با دسترنج خود

به دس می آورد اعم از ل ها

می خواند کار و زحم يم می کشد  .روحش شاد و خاد

په جم در مدرسهه نهام بهرده و

مهی خوانهد از مهن  81سهال ی يهی گونهه احتیها اقتصهادی بهه

پهو  ،کتها  ،کیه حتهی رهوری شهد کهه سهه بهار خهودم رفهتم بهه معلمهش اخهن بچهه

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8813117KAKA668-668.jpg, 8813117KASA668-668.jpg, 8813117KASA661-668.jpg, 8813117KASA661-661.jpg, 8813117MKAA668668.jpg, 8813117MKAA668-661.jpg, 8813117MKAA668-663.jpg, 8813117KASA661-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیمراد پرور
تاریخ تولد1683/1/18 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :سلمان فارسی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بزرگهوار علیمهراد پهرور  :در چههارديم آذر مهاه سها  8336در چادريهای عشهاخری در م طقهه ی شهی کوه در خه

خهانواده ی مستضهع از نظهر امکانهات

مالی و دنیهوی امها خیلهی عشقم هد بهه اسهشم فرزنهدی چشهم بهه جههان گشهود کهه نهامش را علیمهراد نهادنهد  .او در سهن  6سهال ی در دبسهتان شههید رسهو احهراری
بخش زايدشهر از توابه شهرسهتان فسها مشهغو بهه در

خوانهدن شهد و تها او راي مهاخی در يمهان مدرسهه در

خوانهد  .در زمهان دانهش آمهوزی علیمهراد بها پهدر و

مادر و تمام دوسهتان و مهردم اخهش و رفتهار بسهیار خهوبی داشه  .در اواخه انقهش در پاسه اه سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی بخهش زايهد شههر بهه کهش

يهای

اسلحه ش اسی و عقیدتی می رف و در ش يها در امهور ن ه هانی بها سهااه زايهد شههر يمکهاری مهی نمهود و فعالیه زخهادی داشه  .سها  8366بهود کهه علیمهراد بهه
يمراه خانواده به شهرستان فسا مهاجرت کرد و در مدرسهه ی شههید سهلمان فارسهی مشهغو بهه در

خوانهدن شهد تها دوم راي مهاخی در

زخاد به رل ی و چون در فسا ي وز حهوزه ی علمیهه تشهکی نشهده بهود بهه شهیراز رفه تها در خکهی از مهدار
بودن قد مسوولین حوزه جوا دادند انشاءاهلل خه
در آن جا بود ولی به عل ت ها بودن مادر
وخ

ماه آموز

رسانید  .پ

علمیهه در

خوانهد ولهی بهه عله شهو

بخوانهد ولهی بهه عله کمهی سهن و کوتهاه

سها بعهد کهه بزرگتهر شهدی  .علیمهراد بعهد از آن در جههاد سهازندگی آبهادان مشهغو بهه خهدم شهد و مهدت زخهادی

بعد از آن به فسها آمهد و سها

بعهد از آن کهه مهدتی کوتهايی در م هز بهود مجهدداً بهه پادگهان مقهداد در جههرم اعهزام شهد

دخد و بعد از فسا به ج هه يای حه علیهه باره اعهزام گردخهد  .در ج ههه يهای ج هو در لشهکر  81فجهر و مهدت  3مهاه منمورخه خهود را بهه پاخهان

از پاخان منمورخ به م ز آمد  .چهون علیمهراد فهرد فعهالی بهود مهدت  6مهاه نیهز در خیهاری معهرو بهه انقهش در شهرسهتان فسها مشهغو بهه کهار شهد .

ال ته به خارر سرگرمی و چون از رر مسوولین بسیج بهرای رفهتن بهه ج ههه نههی شهده بهود چهون مهی دانسهت د کهه ت هها فرزنهد خهانواده اسه و پهدر
حضههور دارد  .علیمههراد بههه خههارر عشقههه زخههادی کههه بههه ج هههه داشه بههاالخره مههادر

را راضههی کههرد و در حههالی کههه پههدر

نیهز در ج ههه

در ج هههه بههود بههه ج هههه اعههزام شههد  .او

 8363/86/87بههه ج هههه اعههزام شههد و در عملیههات پیروزم دانههه بههدر نیههز شههرک نمههود  .علیمههراد در  8363/81/11در شههر دجلههه بههه آرزوی دخرخ ههه خههود شهههادت نائه
آمدم  .پیکر پها و مطههر او توسهط گهروه تفحهص پیهدا شهد و در  8373/1/1در قطعهه ی شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .روحهش شهاد و رايهش پهر ريهرو بهاد .
والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسمه تعالی
خههدم مههادر گرامههی و مهربههانم سههشم عههر

مههی ک ه م  .په

از تقههدخم عههر

سههشم و سههشمتی شههما را از درگههاه خداونههد خکتهها و بههی يمتهها خوايههان و خواسههتارم و

امیدوارم يمیشه حاالت و در تمام لحظات حالتان خو باشد و يمیشه اوقات مث گ يای بهاری شاد و خ دان بوده باشید و
Untitled-3.jpg, 8833187KAKA668-668.jpg, 8833187KASA668-668.jpg, 8833187KASA668-661.jpg, 8833187KASA668-663.jpg,
8833187KASA668-663.jpg, 8833187KNAA668-668.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-8.jpg
8833187MKAA668-668.jpg, 8833187MKAA668-661.jpg, 8833187MKAA668-663.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سجاد جمالی
تاریخ تولد1688/3/11 :
تاریخ شهادت1635/8/1 :

نام مدرسه :سید جمال
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید سههجاد جمههالی  :شهههید سههجاد جمههالی فرزنههد تیمههور در بیسه و چهههارم شهههرخورماه  8333در روسههتای خاسههرخه بخههش نوب ههدگان از تواب ه شهرسههتان
فسا در خانواده ای مستضع ولی با فري

انقش اسهشم بهه دنیها آمهد و بهزر شهد  .تحصهیشت خهود را تها کهش

سهوم دبیرسهتان ادامهه داد و شههید سهجاد جمهالی

در تمههام ابعههاد انقههش فعالی ه بسههیار داش ه جههوانی دلسههوز و مههؤمن و معتقههد و در تمههام فعالی ه يههای مههبي ی و تشههی پیکههر شهههدا شههرک داش ه شهههید در بیشههتر
رايایمائیهای زمان انقش شرک داش و بها شهروع ج ه
فعالی داش  .شهید سجاد جمالی يم ام بها بهرادر

تحمیلهی در پاخ ايههای بسهیج مسهاجد بهه ع هوان مسهوو شه و در جسهتجوی ع اصهر ضهد انقهش بسهیار

مظفهر بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و حتهی بعهد از شههادت اخشهان بهه مهدت چهارسها در عملیاتهها

شرک چشم یر داش شهید سجاد جمالی سرانجام در تهارخ  8361/3/1در م طقهه آبهادان بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه قفسهه سهی ه بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد .
روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8813613MKAA668-668.jpg, 8813613MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید منصور فتاحی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :سید جمال
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر و مادر خودم سهشم عهر

مهی که م ضهمن عهر

سهشم و سهشمتی شهما را از درگهاه اخهزد متعها خوايهان و خواسهتارم بهاری مهادر جهان الزم گردخهد کهه

چ د کلمه از حا و سرگبشته خود را برای شما ب وسم تا بدانید که يیچ ونه فراموشی در کار نیس و نخوايد
فتاحی م صور .jpg,م صور A1C3A.jpg, 8113131KAKA668-668.jpg, 8113131KASC668-668.jpg, 8113131KNAA661-668.jpg,
8113131KNAA661-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید نبی اله عسکری
تاریخ تولد1685/1/17 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :سید جمال الدین
زندگی نامه:
بسمه تعالی
زنهدگی نامهه شهههید ن هی اهلل عسههکری  ،شههید عسههکری در تهارخ يفههديم اردخ هشه مههاه سها يههزار و سیصهد و چهه و په ج در خههانواده ای روسهتاخی در روسههتای و
اص آباد به دنیا آمد که پدر

کشاورز و صاح يش فرزنهد کهه شههید فرزنهد ششهم خهانواده بهود و زنهدگی سهاده ای داشهت د شههید په ج سها دبسهتان را در روسهتای

خودشهان و دوران راي مهائی را در روسهتای مجهاور (جلیهان) و دوران دبیرسهتان را بها دوچرخهه بهه بخهش نوب هدگان بهه تحصهی پرداخه
روستا نمونه و زبانزد يمه بود و با يمه به احترام رفتهار مهی کهرد و صهله ارحهام را بهه جهای مهی آورد بهه دخ هران نیهز سهفار
دخ ران کم

بسیار می کرد و پهدر و مهادر

مهی کهرد و بهه پهدر خهود در کشهاروزی و

در داشهتن چ هین فرزنهدی راضهی و خشه ود بودنهد و در سها دوم دبیرسهتان بهود کهه بهه عشه امهام و ارادت خاصهی بهه

وی و اي بی داش ابتهدا بهه صهورت مخفهی از خهانواده در بسهیج دانهش آمهوزی بهرای آمهوز
عشقه خود به حضور در ج هه يای ج

اخهش شههید در خههانواده و در

ف هون ج هی آمهادگی پیهدا کهرد و بعهد از در میهان گباشهتن موضهوع

با مخالف خانواده روبرو شد و ابتهدا بهدون اجهازه راز پهدر و مهادر بهرای اعهزام بهه ج ههه ث ه نهام کردنهد کهه پهدر بعهد از بهاخ ر

شدن مان رفتن او شدند و بعد از مدتی دوباره به صورت مخفهی و بهدون خهداحافظی از پهدر و مهادر بهه ج ههه اعهزام شهدند خکهی از آشه اخان کهه اخشهان را دخهده بهود بهه
خانواده عسکری خ ر اعهزام وی را داده بهودو پهدر خهدا بیامرزشهان کهه شهايد عشقهه شهدخدی شهده بودنهد فرزندشهان را بهه خهدا سهاردند .ششههید بعهد از ورود خهود بهه
ج هه که سه ماه تا شهید شدنش رهو کشهید رهی يفه نامهه از خهانواده خهود بهه خهارر بهدون اجهازه رفهتن يهم خهداحافظی و يهم معهبرت خهوايی کهرده و در نامهه
آخر نوشته بود که به مرخصی مهی آخهد بهه شهرری کهه پهدر دوبهاره اجهازه بازگشه بهه ج ههه را بهه وی بديهد و خواسهته بهود کهه پهدر رهی نامهه ای اخهن شهر وی را
ق و ک د و گرنه به مرخصی نمی آخد پدر نیز وقتی عشقه و اخش

فرزنهد

ديم دوباره به ج هه برگردی که دخ ر جوا نامه نیامد و شهید نیز نتواسه

را دخهد در نامهه ای نوشه کهه فرنهزدم بهه يمهان خهداخی کهه تهر بهه او سهاردم اجهازه مهی
بهه مرخصهی بیاخهد کهه در يمهین وقه بهه شههادت رسهیده بهود کهه تهارخ شههادت وی بهه

نق از يمرزمان و کسانی که با وی يمراه بودنهد شههید در ج ههه يهم فهردی خوشهرو و شهوخ ر ه و بها خهدا و مهربهان و نهوع دوسه و سهاده و صهمیمی بهود .روحهش
شاد و خاد

گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اله الرحمن الرحیم  ،انا هلل و انا الیه راجعون
ب ام خدا پاسدار خون شهیدان و آفرخ هده جههان و تمهام مخلوقهات  ،مها از رهر خهدائیم و بازگشه مها بهه سهوی او مهی باشهد " .و ال تحسه ن الهبخن قتلهوا فهی سه ی
اله امواتا ب احیاء ع د ربههم خرزقهون ".آنهان کهه در راه خهدا شهده انهد مهرده نا دارخهد بلکهه آنهان زنهده انهد و نهزد خداخشهان روزی خوارنهد  .ای مهردم بیهدار شهوخد و راه
حسین را ادامه ديید در اخن زمان که خهون حسهین مهی جوشهید بل هد شهوخد و اخهن حسهین و راه شههدای انقهش را ادامهه ديیهد  .مادرجهان مهن شههید شهدم و امیهدوارم
شما يهم زخ ه وار صه ر و اسهتقام داشهته باشهید و دخ هر بهرادرانم را يمچهون مهن تربیه ک هی تها راه حسهین و راه شههیدان کهربش را ادام دي هد و بهرای دومهین بهار
اسشم را زنده ک د و پرچم الاله اال اهلل را در سرزمین يهای جههان بهه پها ک هد  .ای مهردم بل هد شهوخد و شهراخط را بهرای ظههور حضهرت مههدی عجه اهلل آمهاده سهازخد
 .من برای مل اخران پیامی دارم و پیام اخن اس که برای رو عمر امهام کهه نائه بهر حه امهام مههدی صهاح الزمهان عجه الهه اسه دعها ک یهد  " .ان اهلل اشهتری
مههن المههوم ین انفسهههم و امههوالهم بههان لهههم الج ههه ".خداونههد جههان و مهها ايه اخمههان را بههه بهههای بهشه خرخههداری کههرده اسه  .ای خههدای بههزر ای قههادر متعهها
سااس می گوخم ای آفرخدگار توانها از آنکهه مهرا سهعادت آن بخشهیدی کهه در رايه قهدم بهردارم مهرا توفیه ان ده کهه آنچهه در د و عقیهده دارم روی کاغهب بیهاوردم
و آنچه می ماند وصهیتی باشهد و وسهیله ای از بهرای يهداخ مهوم ین  .اک هون در آخرخه نوشهته ام مطهال ی دارم کهه خطها بهه پهدر و مهادر و بهرادران و دوسهتانم مهی
گوخم پدر و مادر عزخز  :خدای را شکر می ک م کهه ؟؟؟؟ يمچهون شهما را بهه مهن بخشهید تها در دامانتهان پهرور

خهابم  .پهدر و مهادرم و بهرادران عزخهزم  :شهما کهه اخهن

گونه ابرايیم وار فرزندتان را به قربان هاه عشه و وادی سهتیز حه بهر علیهه باره فرسهتادخد  ،اسهتوار باشهید و از قربهانی شهدن اخهن يدخهه تهان بها آغهو
ک ید .شما يمان رور که يم اک ون خه

بهاز اسهتق ا

خهاز ان هوه نمونهه يهای اخثهار يسهتید بعهد از شههادتم نیهز خکهی از ان هوه نمونهه يهای اخثهار يسهتید بعهد از شههادتم نیهز خکهی از

اسطوره يای ص ر و استقام و پاخمردی باشید .خهداخا چهه خهو و زخ ها اسه در روز عیهد مشقهات بها تهو و دخهدار بها تهو .خهداخا رضهاخ را رد اخهن دخهدم کهه بهه ج ههه
بیاخم و اگر رضای تو در شهید شدنم اس مرا ب ر و اگهر رضهای تهو در مانهدنم اسه مهرا ن هه دار و متهوجهم بها

"الههی رضها بهه رضهائ

و تسهلیما المهر " بهر روی

سن ق رم ب وخسید  .دوس دارم شم باشم در د ش ها بسوزم روش ی بخشم به جمعی و خودم ت ها بسوزم  .ن ی اله عسکری  .والسشم

خاررات:
بسم اله الرحمن الرحیم  ،انا هلل و انا الیه راجعون
ب ام خدا پاسدار خون شهیدان و آفرخ هده جههان و تمهام مخلوقهات  ،مها از رهر خهدائیم و بازگشه مها بهه سهوی او مهی باشهد " .و ال تحسه ن الهبخن قتلهوا فهی سه ی
اله امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون ".آنان که در راه خدا شده ا
8181386KAKA668-668 (1).jpg, 8181386KASA668-668 (1).jpg, 8181386KASA668-661 (1).jpg, 8181386KASA668-663 (1).jpg,
8181386KASA668-663 (1).jpg
8181386MKAA668-668 (1).jpg, 8181386MKAA668-661 (1).jpg, 8181386MKAA668-663 (1).jpg, 8181386MKAA668-663 (1).jpg,
8181386MKAA668-661 (1).jpg, 8181386MKAA668-666 (1).jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ناصر نوح پیشه
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :سید جمال الدین
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید ناصر نهوح پیشهه ؛ شههید ناصهر نهوح پیشهه در تهارخ  8331/86/1يجهری شمسهی در خهانواده ای مستضهع و در میهان اقهوام و آشه اخانی کهه يم هی
عش به اسشم و رسو اهلل را داشت د دخده به جهان گشود  .از يمهان اواخه و از زمهانی کهه خهود را شه اخ بهه کهار کهردن عشقهه زخهادی داشه و گهاه گهايی در ک هار
پدر

که مردی با اخمان و پر تش

بود بهه کهار مشهغو مهی شهد بعهد از گبرانهدن دبسهتان و راي مهاخی پها بهه دبیرسهتان گباشه در آن ي هام کهه او بهه ع هوان خه

دانش آموز در س ر مدرسه در ک ار دخ ر بهرادران مشهغو در
در قله کوچه

خوانهدن بهود بها مسهائ سیاسهی و مهبي ی آشه ائی کهم و بهیش پیهدا کهرد و از يمهان اواخه نهور اخمهان

او جوانهه زد سههالهای 8316هه  8317بهها آشه اخی کهه نسه

خواندن اعشمیه يا و گو

بهه رژخههم و دسه انهدرکاران م فههور پهلهوی پیههدا مههرده بهود بیشههتر اوقهات بیکههارخش را بهها

فهرا دادن بهه سهخ رانی يهای اسهاتید و فضهش و شخصهیتهای بهزر اسهشمی مهی گبرانیهد و بها او گهرفتن انقهش جهز اولهین کسهانی بهود

که به انقش و به ص انقشبیون پیوس ش ها به پاسهداری از انقهش در کوچهه يها پها

مهی داد و در ي هام روز اسهتوار و پها بهر جها بهه سه ر مدرسهه مهی شهتاف و

رسالتش را انجام می داد  .آری سرانجام انقش شکويم د اسشمی پیهروز شهد و ناصهر يمچ هان مصهمم و بها اخمهان خله ناپهبخر در ک هار نیرويهای خهط امهام بهه رايهش
که يمان راه ان یاء و اولیاء بهود ادامهه داد شخصهی ناصهر چ هان در اخهن سهالها پهرور
جلههوتر بههود قارعی ه و برخههورد انقشبههی او يمیشههه زبههانزد خهها

خافتهه بهود و بهارور شهده بهود کهه يمیشهه خه

گهام از دخ هر نیرويهای انقشبهی

و عههام بههود .دوران راي مههاخی را در زادگههايش بههه پاخههان رسههاند و سههرانجام جه ه ادامههه تحصههی و

فراگیههری و کسه ارشعههات بیشههتر در راه ايههدا انقشبیههه بههه فسهها رفه و بههرای ادامههه فعالیتهههاخش دبیرسههتان ولههی عصههر را انتخهها کههرده و در سه ر دبیرسههتان بهها
سواب درخشان گبشته ا

و کوششهاخی که انجهام مهی داد جهزء اولهین کسهانی بهود کهه بها نیرويهای اصهی انقهش آشه ا شهد و بها کمه

اسشمی اخهن دبیرسهتان را ب ها نهادنهد  .شهدت عشه و عشقهه و مح ه او بهه دوسهتانش و يمچ هین مح ه دوسهتانش نسه

و يمیهاری خکهدخ ر انجمهن

بهه ناصهر آنچ هان بهود کهه ت هها بعهد از

شهادتش معلوم شد که چقدر و تا چه انهدازه در د آنهها جهای داشه يمهه بهه خهاد او بهه خهاد فهداکاری يها و از خهود گبشهت ی يهاخش اشه

مهی رخخت هد چشهم يهای

گرخان و اشکهاخی که خالص و بی رخا در سهو ن هودنش از چشهمها فهرو مهی بارخهد و انسهانهای آگهاه را تحه تهاثیر قهرار مهی داد و ادامهه دي هدگان رايهش را مصهممتر
و پا بر جاتر می سهاخ  .آری شههید ناصهر نهوح پیشهه در روز  8366/1/1په

از سهالها م هارزه و فهداکاری و اخثهار بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه گهردن و سهر بهه شههادت

رسید تا شايدی دخ ر باشد بر مظلومی اسشم  .پیکر پاکش در زادگايش نوب دگان به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ناصر نوح پیشه ؛ ب ام اهلل پاسدار خون شههیدان ؛ اک هون کهه رژخهم آمرخکهاخی صهدام بهه کشهور جمههوری اسهشمی اخهران تجهاوز کهرده اسه  .باخهد ب ها
بر وظیفه شرعی از اخن تجاوز کهه اسهشم و انقهش در خطهر اسه دفهاع ک هیم و امیهدوارم کهه رسهال خهود را بهه نسهلهای آخ هده برسهانیم و امیهدوارم کهه خهدا را از مها
راضی باشد و امیدوارم تمام کارياخی که انجام دادم برای خهدا باشهد و امیهدوارم کهه يهر قهدمی کهه بهر مهی دارم در راه خهدا و بهه سهوی خهدا و بهرای خهدا باشهد در غیهر
اخن صورت راضی به قدم برداشتن نیستم و امیدوارم که خهدا توفیه بهه مها بديهد کهه بها پیهروزی و موفقیه برگهردخم و بهرای ج ه

سرتاسهری بها آمرخکها آمهاده باشهیم

و اگر که شهید شدم امیدوارم که با قل ی پا از دنیا بروم و من از پهدر و مهادر و بهرادرم مهی خهوايم فقهط صه ر پیشهه خهود ک هد کهه يمیشهه پیروزم هد مهن چ هد کلمهه
وصی دارم که اخن اس که خ

مقهداری پهو از خه

نفهر مهی خهوايم کهه مهادرم مهی دانهد و  8666تومهان از م هوچهر بهديکارم کهه آن را بديیهد و  166تومهان يهم

در دفتر کوچکی روی کتابهاخم دارم کهه آن را بردارخهد و بديیهد کهه بهرای مهن نمهاز و روزه بخوان هد و برونهد و خه

مقهدار از آن پهو يهم بهه سهتمدخدگان بدي هد و اگهر

شهید شدم حتما ک ار ق ر محسن انشائی دف م ک ید خداحافظ به امید پیروزی اسشم سرباز اسشم ناصر نوحه پیشه در مورخه . 8366/1/1والسشم

خاررات:
موجود نیس
8713711KASA668-668.jpg, 8713711KASA661-668.jpg, 8713711KASA663-668.jpg, 8713711KASA663-668.jpg, 8713711KASA663661.jpg, 8713711KASA663-663.jpg, 8713711KASA661-668.jpg, 8713711KASA666-668.jpg, 8713711KASA666-661.jpg,
8713711KASA667-668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جواد رنجبر
تاریخ تولد1685/1/6 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :سید رضی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه شهههید جههواد رنج هر  :شهههید جههواد رنج هر فرزنههد ع ههداهلل در سههوم اردخ هشه مههاه  8331در روسههتای زايهدان از توابه شهرسههتان فسها (زايههد شهههر ) در خه
خهانواده مههبي ی و کشههاورز بهه دنیهها آمههد شههید جههواد رنج ههر تحصهیشت خههود را تهها کهش
انقشبی  ،مؤمن و با اخش

دوم دبیرسههتان در يمههان روسهتا سههاری نمههود  .شههید جههواد رنج ههر جههوانی

بهود و بهه واج هات دخ هی و اسهشمی خهود ايمیه بسهیار مهی داد و فرمهان امهام راحه را در تمهام امهور زنهدگی بکهار مهی بهرد و بهه فرمهان

جهههاد امههام خمی ههی (ره) و بههر حس ه عقیههده وافههر خههود بههه اسههشم و ارزشهههای انسههانی رايههی ج هههه يههای ح ه علیههه بار ه گردخههد  .شهههید جههواد رنج ههر در تههارخ
 8366/88/16در م طقه ت

چزابه بر اثر اصاب ترکش خمااره به سر به درجه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خههدم بههرادر عزخههزم ع ههدالرحیم رنج ههر و دوسههتان و يمسههاخ ان .قهها رسههو اهلل صههلی اهلل علیههه  " :الشههدخد مههن غله نفسههه " حضههرت رسههو اکههرم مههی فرماخ ههد :
زورم د کسی اس که بر نف

خود چیره شود و حهدخث دخ هری  :مهن عهر نفسهه فقهد عهر ربهه " ترجمهه :يهر که

خهود را شه اخ پروردگهار خهوخش را بش اسهد .

حدخ دخ ر از حضرت رسو اکر م  " :المسهلم مهن سهلم المسهلمون مهن خهده و لسهانه" مسهلمان کسهی اسه کهه مسهلمانان مهردم از دسه و زبهانش آسهوده باشه د .
حدختی از حضرت صهاد علیهه السهشم  " :اخهبر مهن ال ها

ثشثهه  ،الخهائین و الظلهوم و االنمهام " ترجمهه  :از سهه راخفهه باريیزخهد  :خیهانت ران  ،سهتم ران و سهخن

چی ان  .حهدخثی از خکهی ا زمعصهومین  " :الصهلوه عمودالهدنی " ترجمهه  :نمهاز سهتون دخهن اسه  .حهدخ دخ هری از حضهرت رسهو اکهرم  " :احه ال ها

مها تحه

ل حسه " ترجمههه  :دوسه بههدار بهرای مههردم آنچههه را کههه بهرای خههود دوسه مههی داری و امها چ ههد خههارر  :مهها روز  8366/86/7از شهیراز سههاع  1/36صه حرکه
کردخم به رر اصفهان و تقرخ ها غهرو بهود کهه بهه اصهفهان رسهیدخم در ضهمن غهبای ظههر را در راه خهوردخم و بعهد بهه خکهی آساخشه ايها آمهدخم و شهام خهوردخم و
خوابیدخم و فردا ص يم ما را واحد ب هدی کردنهد و واحهد مها بهه نهام واحهد شههادت و ل ها

و پوتی مهان دادنهد و از تهارخ  8366/86/1آمهوز

مها شهروع شهد و اولهین

و ظهر يم تاکتی

برنامه عقیدتی  ،تاکتی

.خشصه آن روز به مها خیلهی بهد گبشه چهون خلهی اذختمهان مهی کردنهد مهثش مهی گفه  :از جلهو از راسه نظهام و تها اخهن

کار را آيسته انجام می دادخم می گفت د بشین و برپا چ د بار تکهرار مهی شهد و بعهد بهاز يهم اگهر بشهین و برپها شه بهود مهی گفه  :خیلهی بیخهوده آن سهاختمان را مهی
بی ی به سه شماره دور زدی و برگشتی سهر جهات لحظهه شهدی و اخهن يهم خهادم رفه روز سهوم و چههارم مها کهه روز او در حهدود  8166تها بهودخم شهدخم 666 ، 166
تا و خشصه يمچ ان اذختمان کردند و دو نفر از بچه يهای زايهدان بهه نهام نظهام سهعیدی و م هوچهر آقهاخی فهرار کردنهد و خشصهه مهی گفت هد اخ جها جهای بهازی نیسه
ير ک

می خوايد برود يمین االن بر ود و راستی خهادم رفه شه ها ق ه از آمهوز

مها را سهاع  81شه بیهدار کردنهد و تها سهاع  1/36مها را يمهش سهی ه خیهز و

دو می بردند و خشصه اخن قدر اذخ کردند که شاخد بهیش از دو چههارم بچهه يها رفت هد چهون مهی گفت هد حهاال خها دروغ خهار اسه نمهی دانهم مها اخ جها کشهته داشهتیم ،
زخمی داشته  ،دس و پا شکسته داشتیم و به خارر تهر

خیلهی بچهه يها فهرار مهی کردنهد روز دوم يهم گبشه و روز سهوم يهم گبشه و روز چههار يهم گبشه و بهه

ما شلوار گرم و بلوز گرم و شرت و جورا دادند و روز پ جم يم گبشه خشصهه خکهی از روزيها بهود کهه بهر و بهاران مهی آمهد خشصهه خهادم نیسه روز چ هدم بهود مها
بردند و خیز فلسطی ی خادمان دادند و شوت مهی زد و مها تمهرخن مهی کهردخم و تهوی اخهن بهر و شه غلهط مهی خهوردخم و بعهد يمهین رهور کهه پیشهروی

را به تاکتی

می کهردخم رسهیدخم بهه آسهفال و چهون روی آسهفال آ اخسهتاده بهود مج هور بهودخم تهوی آ غلهط بخهورخم و غلهط خهوردخم و بعهد دوبهاره مها را در حهدود  166متهر
سی ه خیز روی خا بردند خشصه پر از ش و باران شهدخم کهه خیلهی از بچهه يها سهرما خوردنهد و کهه روز دخ هر يهم ررخه ن ه هانی و اخسه خادمهان مهی دادنهد و دو
نفر رفت د برای تمرخن خ
ير که کمر

اخستی دادند بعضی بچه يا خ دخدنهد گفه از کمهر بهه بهاال لخه شهوخد و پشه خیهز بروخهد و خشصهه کمهر بعضهی از بچهه يها خهون آمهد و

باال می آمد وای به حالش راستی ب هوخم بچهه يها يهر کهدام در خه

و محسن شکری زاده و حسن اساسی توی خ
توی خ

گهروه افتادنهد مهن و محمدرضها فهوالد چ ه

گروه و ع دالعلی قهدخمی و حهاجی محمهد امیهری و مجیهد رله تها

و محمهد محمهدپور و قاسهم محمهدپور
گهروه بقیهه بچهه يها

و اک هر عسهکرپور تهوی خه

گروه و خشصه جمعه او را يهم حتهی ن باشهت د و روزيها مهی گبشه و شه ها پهلهوی يهم مهی رفتهیم و درد و د مهی کهردخم و يهرک

گف و خشصهه خه

روز تها کتیه

نداشهتیم خیلهی خوشهحا بهودخم و روزيها مهی گبشه تها اخ کهه جمعهه دوم بهود کهه گفت هد راحه بها

تلوخزخون فیلم زورو را دخدم و بعد ل اسمان را شستیم و اخن يم ب وخم کهه اگهر کسهی ل اسهش را مهی شسه و شه مهی شهد و خشه
ل اسش خش
دخ ر تاکتی

شود و بعد پر

و مها عصهر رفتهیم سهی

نمهی شهد مهی باخسه ب شهی د تها

ک د و بخوابیهد و يهر شه يهم باخهد بها پهوتین بخهوابیم و االن کهه نامهه مهی نوخسهم شه  8366/86/18و فهردا يهم تاکتیه

يم به آن صورت اذخ نمی ک د و خ

نهدارخم و

روز يم رفتیم تیراندازی بها ژ هه  3کهه  81تیهر بهه مها دادنهد سهه تیهر ؟؟؟؟ گیهری و  81تیهر دخ هر يهم بهه سهوی

؟؟؟؟ تیر اندازی کردخم و ع دالرحیم که می گفه ل هد مهی زنهد اصهش ل هد نهدارد و خشصهه په
چ د روزی دخ ر به آموز

از دری سهخن مهی

فهردا يهم تیرانهدازی بها کششهی ک و تیربهار ژ هه  3دارخهم و خشصهه

نمانهده و االن کهه نامهه مهی نوخسهم بیشهتر بچهه يها بهه نمهاز جماعه رفتهه انهد و سهاع  7شه اسه و دخهروز خع هی  8366/86/81کولهه

پشتی و فانسقه و قمقمه و جی خشا و جا نارنجکی و ب هد حائه دادنهد و يهر روز مج هورخم از صه ب هدخم تها شه و شه يهم حتهی بعضهی وقتههای بیهدارمان مهی
ک د و می ب دخم و خ

اسلحه ام خ

يهم بهه مها دادنهد کهه باخهد تها آخهر آمهوز

پهلهوی خودمهان باشهد و خشصهه سهخ گرفتهارخم و راسهتی خهادم رفه ب هوخم روز

ش ه  8366/86/81سازمانديی کردند و برحسه شهرسهتانی و تمهام شهرسهتان فسها االن پهلهوی يهم يسهتیم و يمهان تهوی خه
فسائی يستیم و گردان دو گرويان خ

آساخشه اه يسهتیم کهه در حهدود 16

يسهتیم و زخهاده زحمه نمهی ديهم و ع هدالرحیم ؟؟؟ چ هد ؟؟؟ اسهماعی و تمهام بچهه يها ب هوخم بخشهید کهه خهداحفظی نکهردم

و به رحمان رنج ر يم خیلی سشم برسهانید  ،تمهام قهوم و خوخشهان سهشم برسهانید .دوسهتان سهشم و دعهای فهراوان برسهانید  ،سهشم مهادرم يهم مهی رسهانم  ،خهداحافظ
دوسههتان و بههرادران عزخههز  :ع ههدالرحیم  ،ع ههاد  ،سهههرا  ،حمیههد و اسههماعی و صههفدر  ،دارخههو

 ،حههاجی  ،ناصههر  ،علههی  ،جعفههر  ،رحمههان  ،رسههو رحههیم پههور  ،صههمد

رحیم پور  ،صمد قربهانی  ،رسهو ديهان خلیلهی  ،مجیهد  ،خهال و کهرخم کتلهه و ح یه و خشصهه تمهام دوسهتان و آشه اخان ان شهاء الهه کهه بها دسه پهر و پیهروزی
برگردخم خا به شهادت برسیم و شما بعد از نماز براخم دعا ک یهد کهه شههید شهوم .ان شهاء اهلل امهام زمهان عجه اهلل مها را بهه سهربازی خهود ق هو ک هد  .در ضهمن جهوا
يم نديید چون به دستمان نمی رسد  .والسشم علی من ات الهدی و رحمه اله و برکاته در مورخه 8366/86/16

خاررات:
موجود نیس
8311311MAKA668-668.jpg, 8311311KASA668-668.jpg, 8311311KASC668-668.jpg, 8311311KASC661-668.jpg, 8311311KNAA668668.jpg, 8311311KNAA668-661.jpg, 8311311KNAA668-663.jpg, 8311311KNAA668-663.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حسن ارغوانی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت16374/6/15 :

نام مدرسه :شهدای عشایر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید حسن ارغوانی  :شهید حسن ارغهوانی فرزنهد نصهرت در دوم فهروردخن مهاه سها  8318در روسهتای دسهتجه از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد  .خه
ساله بود که پهدر و مهادر

از خکهدخ ر جهدا شهده و يهر خه

خهانواده ی جدخهدی تشهکی دادنهد  .حسهن و بهرادر

حسهین بهه مهادربزرگش سهارده شهد و در م هز او

بزر شدند  .حسن  6ساله بود که به مدرسه رفه و دوره ی ابتهدائی را در مدرسهه ای در فسها شهروع کهرد  1 .سها بیشهتر نداشه کهه ج ه

تحمیلهی شهروع شهد  .بها

وجود يمه مشکشت دوره ی ابتدائی را به پاخهان رسهانید و وارد دوره ی راي مهاخی شهد  .سها دوم راي مهاخی را بهه پاخهان رسهانیده بهود کهه عشقهه ی زخهادی بهه ج ههه و
ج

پیدا کرد و چون برادر

نیز در ج هه حضور داش بر تضمی ش مصمم تهر شهده بهود کهه حتمهاً باخهد بهه ج ههه بهرود امها بهه دلیه سهن کهم و کوتهاه بهودن قهد

مسوولین پاخ اه مقاوم بسیج او را نابخرفت د پ
از اخن ررخ رايی ج هه يای ج

او عکه

خهود را روی عکه

ش اسه امه بهرادر

کهه چ هد سها از او بزرگتهر بهود مهی زنهد و از آن کاهی مهی گیهرد و

می شهود  .حسهن دوبهار بهه ج ههه اعهزام مهی شهود او آخهرخن بهار در په جم اردخ هشه مهاه سها  8367بهه ج ههه ج هو اعهزام و

بعد از چ دخن روز خدم در بیس و پ جم خرداد مهاه سها  8367در م طقهه ی شهلمچه بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه پهای راسه بهه درجهه ی رفیه شههادت نائه آمهد .
پیکر پا و مطهر

ری مراسم بها شهکويی در بیسه و نههم خهرداد مهاه سها  8367در قطعهه ی شههدای فسها بهه خها سهارده شهد  .شههید حسهن ارغهوانی فهردی

مهربان و دلسوز اما جدی و کوشا بود  .او تمام واج ات الهی را از جمله نماز و روزه به خوبی انجام می داد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

.jpg, 8633633KASA668-668.jpg, 8633633MKAA668-668.jpg, 8633633MKAA668-661.jpg, 8633633MKAA668-663.jpg, ارغوانی حسن
8633633MKAA668-663.jpg, 8633633MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید رسول دهقان خلیلی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1633/8/3 :

نام مدرسه :شهید ابراهیم عابدی
زندگی نامه:
بسم اله الرحمن الرحیم
ن هايی محتصههر بههه زنههدگی شهههید رسههو ديقههان خلیلههی  :وی در سهها  8331در خکههی از روسههتايای ارههرا شهرسههتان فسهها بههه نههام زايههد شهههر کههه در آن زمههان بههه
زايدان معرو بود در خانواده ای که تا آن روز خه
.پدر

کارگری ساده و مادر

بهرادر و چههار خهواير داشه دخهده بهه جههان گشهود .خهانواده ی وی خه

خهانواده سهاده زخسه و بهی آالخهه بودنهد

خانه دار بود .نهامش را رسهو نهادنهد و بهراخش جاخ هايی خاصهی در خانهه قائه شهدند .چهرا کهه او بها بقیهه تفهاوت چشهم گیهری داشه

.وی تحصههیشت دوران ابتههدائی و راي مههائی را در يمههان زادگههايش گبرانههد .ولههی بههرای گبرانههدن تحصههیشت در مقطه دبیرسههتان رايههی شهرسههتان فسهها شههد و در رشههته
علوم تجربی در دبیرسهتان ذوالقهدر مشهغو تحصهی شهد  .آن عزخهز در دوران دبیرسهتان يمزمهان چ هد حرفهه ی مختله را بهه صهورت جهدی دن ها مهی کهرد کهه بهه
ذکر چ د نمونه از آنها اکتفا می ک هیم 8 :هه عضهوخ در تهیم فوت ها زايهد شههر در سها 1 ، 8363هه عضهوخ در سهازمان يهش احمهر در آبانمهاه 3 ، 8363هه عضهوخ
در پاخ ههاه بسههیج زايدشهههر در سهها 3 ، 8363ه ه عضههو برتههرخن يههای دبیرسههتان ذوالقههدر در آزمههون يههای مختل ه و  ....شهههید رسههو ديقههان خلیلههی در زنههدگی ا
کمترخن توقعات را داش و عقیده ی زخهادی بهه سهاده زخسهتن و خه

او

رن هی داشه و خهادم يسه کهه عشقهه زخهادی بهه نمهاز شه داشه  .در زمهان شهروع ج ه

سن و سا زخادی نداش ولی دائم در فکر رفتن بود ولهی پهائین بهودن سه ش او را از اخهن افتخهار بهه صهورت موقه دور کهرد ،تها اخ کهه بهاالخره در سهن  81سهال ی در
او جوانی و در نهاخه غهرور و شهادی رايهی سهرزمین عشه و حقیقه شهد  .ولهی در

را نیهز فرامهو

نکهرده و در يمهان میهدان ن هرد کته درسهی خهود را دن ها

می کرد و حتی دخهالمش را بها معهد  81/71در میهدان آتهش گلولهه يها گرفه .وی در سها 8363هه 8363بهه يمهراه خهانواده ا
فیروزآمرد فسا ساکن شدند .با توجه به نزدخه

بهودن محه زنهدگی ا

زادگهايش را تهر کهرد و در محلهه

بهه بقعهه مت هر امهامزاده حسهن وی عشقهه و عقیهده زخهادی بهه اخهن امهامزاده داشه .رهوری

که در وصیت امه خود عشوه بهر تشهوخ خهانواده ی خهود م هی بهر نهزه ن هه داشهتن راه و خهاد و خهط شههداء و امهام ره  ،وصهی کهرده بهود کهه در صهورت بهه شههادت
رسیدنش او را در جهوار امهامزاده حسهن بهه خها بسهاارند کهه دوری ناائیهد بهه آرزوخهش در غروبهی زخ ها دسه خافه .آن عزخهز دوسهتان زخهادی داشه کهه تقرخ ها 16
درصد آنها يم به شهادت رسیدند که اخن نشان دي ده آن بهود کهه وی در انتخها دوسه و راه زنهدگی ا
شهدا ن اه می ک ی به نوعی از بقیه بهاالتر بودنهد ان هار کهه خداونهد آنهها را بهرای رسهیدن بهه خهود

اشهت اه نکهرده بهود .اصهش ان هار يهر رهوری بهه زنهدگی نامهه

آفرخهده بهود .وی در زمی هه فوت ها افتخهارات زخهادی در زادگهايش

و در شهرستان فسا کس کرد  .کمکهای اولیه و امداد رسهانی را نیهز از ررخه يهش احمهر فهرا گرفتهه بهود .وی افتخهار شهرک در چ هدخن عملیهات را داشه کهه ال تهه
در بهین آنههها نیهز بههه خهانواده سههر مههی زد  .آن عزخهز در آخههرخن حضهور

در ج هههه در عملیهات نصههر  3در م طقههه مهاوت در حههالی کهه يمان ههد ابوالفضه ع هها

علیههه

السشم داش برای خارانش به دن ا آ می گش يهد تهرکش يهای خماهاره  66قهرار گرفه و خهود نیهز تشه ه  ،جهان بهه جهان تسهلیم کهرد و آخهرخن غهروبش را بهه
دنیای فانی سارد و رايی دخار ح شد .روحش شاد و خاد

گرامی باد .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کرامت اله سینایی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/5 :

نام مدرسه :شهید باهنر
زندگی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
زنهدگی نامهه بسههیج شههید کرامه اهلل (سهعید) سههی ائی  :شههید سههعید سهی ائی در سهها  8337در روسهتای نوب ههدگان دخهده بههه جههان گشههود و انتظهار په ج سها پههدر و
مادر

را به پاخان رساند و با تولد

دارا و الر گبراند  ،مهاجری کوچ

به کانون خهانواده رونقهی دخ هر داد .او ب ها بهه محه کهار و شهغ پهدر

چ هد سها او نزدگهی در آ شهور  ،سهاخه بهان  ،رسهتا و

بود که از يمان اخهام کهودکی رعهم سهختی و نامشخمهات را چشهیده و بها آنهها انه

گرفتهه بهود .بهرای يمهین در جهوانی يجهرت و

تحم سختی براخش آسان و گهوارا بهود آن يهم بهرای رسهیدن بهه مع هود خهوخش .او تحصهیشت ابتهدائیش را در خکهی از دبسهتانهای الر آغهاز کهرد و بقیهه را در دبسهتان
امام خمی ی فسها گبرانیهد .په
پسههری در

از پاخهان دوره ابتهدائی دوره راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی شههید بهاي ر (ديخهدا) در يمهین شههر پشه سهر گباشه در اخهن سهن او

خههوان  ،مههومن و اي ه نمههاز و روزه و مسههجد بههود ورز

را نیههز دوسه مههی داشه او ورزشههکاری مههومن بههود کههه در بعضههی از رشههته يههای ورز

مقههام

ممتاز را کس نموده بود بعد از بهه پاخهان رسهاندن دوره راي مهائی وارد دبیرسهتان شهد و سها او را در دبیرسهتان آخه الهه سهعیدی گبرانهد و بها انتخها رشهته رخاضهی
فیزخ

سا دوم را شروع نمود در اخن سا بود که زندگی برای آغاز دخ هر پیهدا کهرد روزيها و شه ها عشه رفهتن بهه ج ههه فکهر

م تظر بود ای عش خیالی را بزودی به واقعی برسهاند و بتوانهد نظهر پهدر و مهادر

را بهه خهود مشهغو کهرده بهود امها

را جله ک هد و خهود را رايهی ج ههه نماخهد  .در پاخهان سها دوم دبیرسهتان بهود کهه

عازم ج هه يای غهر (کردسهتان) شهد .چههار مهاه در آنجها مشهغو م هارزه بها کفهار بعثهی و ضهد انقهش بهود  ،بعهد از برگشهتن از کردسهتان در امتحانهات کهش

دوم

شرک می ک د و ق و می شود  .در اسف د ماه  8361به ج ههه يهای ج هو اعهزام گردخهد مهدت سهه مهاه يهم در آنجها مشهغو م هارزه بهود آنجها کهه نخلههای سهر بهه
فل

کشیده ا

شايد به خون غلطیدن جوانانی بود که برای حفهظ اسهشم و اخهران بهه آغهو

رف  ،ج هه براخش میعادگاه عش بود کهه نمهی توانسه

مرگهی شهیرخن مهی شهتافت د  .از آن تهارخ بهه بعهد مرته بهه ج ههه مهی

آن را تهر ک هد  ،اگهر مهدتی بهرای مرخصهی مهی آمهد و در ک هار خهانواده بهه سهر مهی بهرد بهاز يهم يهوای

ج هه و را به خود می کشاند .بعد از عملیات والفجر  1که م جهر بهه آزدی فهاو گردخهد ريسهاار آن دخهار شهد مهدت  1مهاه در خهط پداف هدی فهاو مهی رزمیهد بعهد از سهاری
شدن آن اخام به فسا بازگشه امها مانهدنش در فسها يمیشهه بها انتظهار بهود  ،انتظهار رفهتن بهه ج ههه سهرانجام در تهارخ دوم دخمهاه  8361بها جمعهی از دوسهتان عزخهز و
يمرزمانش به ج هه يای ج و اعزام و در عملیات کربشی  3شرک کهرد زمهان شهروع اخهن حملهه سهعید بها دخ هر خهارانش يمهراه بهود بهر اثهر تهرکش خماهاره از ناحیهه
دس مجروح می شود و به زمین می افتد .اخ جا دخ ر بین او و دوسهتانش جهداخی مهی افتهد عاشهقان تشه ه شههادت مهی رونهد تها بهه مهرز خهون برسه د سهیرا گردنهد و
سعید ت ها و بی خار و رزم ده بی يمهرزم  ،مجهروح بهاز مهی گهردد و چ هد روزی در بیمارسهتان اصهفهان بسهتری مهی شهود و په

از به هودی بهه فسها مهی آخهد در حهالی

که جمعی از دوسهتانش مفقهود خها شههید گشهته انهد او دخ هر مههدی و رضها رحهیم و مسهعود و فرخهد و محسهن و  ..را نداشه او يمرزمهانش را دخ هر از دسه داده بهود
م ر می شود بدون آنها ماند  ،ماندن براخش سخ و گهران بهود و رفهتن آسهان سهعید بعهد از کهربشی  3روحهش بها خهارانش رفتهه بهود در اعمها درخها نمهی دانهم ،در د
کوه نمی دانم  ،در دش نمی دانم  ،خا جاخی دخ ر  .دلهش بهرای آنهها ت ه

بهد  ،از اخ کهه خهاران بها وفهاخش يمسه ر يهاخش  ،يهم مسهجدی يهاخش را از دسه داه بهود

رنج می برد می گف من براخم بسیار سخ اس که بدون آنها باشهم دلهم ت ه
س ین اس دخ ر قرار و آرام نداش باز يم تمام وجود بر سر
رضا  ،بی فرخد  ..... ،وقتی مادر

شهده دنیها يهم بهراخم ت ه

اسه و دخ هر ارز

نهدارد .غهم فهرا خهاران بهر مهن بسهی

فرخاد مهی زنهد مانهدن چهرا ؟ باخهد رفه .چهرا م تظهری ؟ اخهن دفعهه باخهد ت هها بهروی بهی مههدی  ،بهی

به او می گوخد مدتی به ج هه نهرو پهیش مها بمهان جهوا مهی ديهد مهادر مهن بچهه ج ههه يسهتم و باخهد بهروم  .بها شهروع مرحلهه دوم

عملیات کربشی  1باز به ج هه مهی رود او دخ هر کسهی نیسه کهه بتوانهد آرام ب شهی د آخهر او يهم تشه ه اسه يمچهون تشه ه بهی رمقهی کهه در بیابهان دن ها آ مهی
گردد او يم از اخن ج هه به آن ج ههه مهی رود تها بهه خهارانش بایونهدد  .بعهد از کهربشی  1دوبهاره بهه فسها مهی آخهد ،اخهن بهار گرفتهه تهر و د شکسهته تهر از دفعهه ق ه
مدتی می ماند يمین که می فهمد باز حمله اس اس ا سهفر مهی ب هدد بها چهه شهوقی خهدا مهی دانهد  ،چهون اخهن بهار دخ هر بهار آخهر

اسه کهه مهی رود و بهر نمهی

گردد بعد از جل رضاخ پدر و خداحافظی بها مهادر در تهارخ چهارشه ه  8366/8/81رايهی ج ههه يهای ج هو مهی شهود در مرحلهه دوم عملیهات  1در خهط مقهدم مهی
رزمد  .در اخن حمله عده ای از دوستانش به شهادت مهی رسه د .خهانواده ن هران و مضهطرا و م تظهر  ،کهه سهعید تلفهن مهی زنهد و آنهها را خوشهحا مهی ک هد امها اخهن
خوشحالی دخری نمی خابد که به غم س ین و اندويی گهران ت هدخ مهی گهردد .آری بها شهروع کهربشی  86در کردسهتان بانهه گهردان فجهر عهازم آن ج ههه مهی گهردد و
سعید رزم ده ای از اخن گردان می رود تا برای آخرخن بار در ص مقدم ج هه در اخهن عملیهات شهرک ک هد بهه قهولی کهه گفتهه انهد شه ی کهه فهرداخش شههید مهی شهود
ت ی چ د از مجروحان را به دو
را به دو

می گیرد و بهه پشه ج ههه مهی رود تها سهرانجام صه روز شه ه  8366/1/81سهاع  6در حهالی کهه معهاون فرمانهده (مجهروح) خهود

گرفته بود يد گلوله کفار بعثی قرار می گیرد با گلولهه ای کهه بهه سهر

.آری شهید سعید خ

اصهاب مهی ک هد بهه درجهه رفیه شههادت کهه مهدتها در انتظهار

بهود مهی رسهد

رزم ده عابهد بهود جهوانی بهود متهین و آرام  ،پهر کهار و صه ور .او عاشه ج ههه بهود کهه دن هالش شههادت باشهد بهه امهام نیهز عشه مهی ورزخهد او

کرامه الههه بههود و دارای کرامه اخشقههی  ،نسه
وقتش تر نمی شد .مادر

بههه افههراد خههانواده بسههیار مهربههان و در کاريهها راي مههای آنههان بههود  ،بیشههتر اوقههات جههاخش در مسههجد بههود و نمههاز او

می گوخد بعضی وقتها او را می دخدم که بهر سهجاده نمهاز نشسهته دسهتها را بهه دعها بل هد کهرده و قطهرات اشه

بهر صهورتش جهاری اسه

روزی چ د بار وضو می گرف وقتی به او مهی گفهتم چهرا اخهن يمهه وضهو مهی گیهری مهی گفه  :مهادر شهاخد رفهتم تصهاد کهردم ب هبار کهه بها وضهو بمیهرم  ،لحظهه
بیکاری ما را به گو
زخاد سفار

دادن نواری که درباره قیام و معهاد بهود دعهوت مهی کهرد  ،روی پوشهش و حجها اسهشمی تاکیهد بسهیار داشه و در اخهن رابطهه بهه خهوايرانش

می نمود بسیار شاده بهود و زنهدگی سهاده را دوسه مهی داشه مهی گفه باخهد رو

زنهدگی را از پیهام ر صهلی اهلل علیهها و ائمهه يهدی علیهه السهشم خهاد

ب یرخم و چون آنها زندگی ک یم  ،بهه دنیها د ن هدخم و خهود را بسهته بهه او نهدانیم  ،مهی گفه بهه خهانواده يهای شههدای بزنیهد کهه مها در برابهر خهون اخهن شههیدان ،
مسوولیم .به راستی که او برای ما خه

معلهم اخهش عمه بهود ولهی او اگهر خه

روز يهم از اخهن ج ه

مانهده بهود بها اخهن رفتهار و اعمهالش و عشهقتش بهه شههادت ،

شهید می شد .پیراين زخ ای شهادت بر اندامش م ار باد  ،روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
ب ام خداوند بخش ده مهربان
وصیت امه کرام اله سی ائی  :با درود و سشم به پیشه اه م هار امهام زمهان عجه الهه و بها درود و سهشم بهه ارواح پها و م هار شههیدان از صهدر تهاک ون و بها سهشم
به پیش اه تمام پدران و مادرانی که در دامن آنها فرزندانی شاخسته پهرورده مهی شهوند فرزنهدانی کهه بهه قهر خداونهد مهی رسه د و يهد و راه اصهلی را بهاز مهی خاب هد و
با اخن امید که چشم يمه ما به مرقهد مطههر امهام حسهین علیهه السهشم روشهن گهرد  .وصهی مهن بهه خهوايران و بهرادرانم اخهن اسه کهه تمسه

بهر (عهروه الثقهی) را

پیشه زندگی خود قرار دي د نمهاز را بها خشهوع و خضهوع بهه جها بیاورخهد کهه ت هها راه زنهدگی کهردن بهتهر زنهدگی کهردن يمهین اسه (متوسه شهدن بهه خهدا) دعها را
فرامو

نک د که دعا وسیله ارت ا مومن اسه بها خهدا و اگهر بهه اخهن وسهیله و بها دلهی شکسهته بهه او رجهوع ک یهد حتمها و حتمها شهما را اجابه خوايهد کهرد در تمهام

مراح زندگی اخا نع د و اخا نستعین را پیشه و ملکهه خهود قهرار ديیهد امیهدوارم کهه وقتتهان را بهه کاريهای بیههوده ن بارخهد و بهرای خودتهان سهرگرمی يهای مفیهد و
خوبی دس و پا ک ید .کرام اله سعید سی ائی والسشم

خاررات:

به نام خداوند بخش ده مهربان
با رود به حضرت مهدی عجه اهلل م جهی عهالم بشهرخ و بها درود و سهشم بهه ري هر ک یهر انقهش اسهشمی امهام خمی هی و بها درود بهه ارواح پها و مطههر شههیدان از
صدر اسشم تاک ون و با درود به تمام پدران و مادران که فرزندانی آنچ ان از دامان آنها به
8381816KAKA668-668.jpg, 8381816KAKA661-668.jpg, 8381816KNAA668-668.jpg, 8381816KNAA661-668.jpg
8381816MKAA668-668.jpg, 8381816MKAA668-661.jpg, 8381816MKAA668-663.jpg, 8381816MKAA668-663.jpg, 8381816MKAA668661.jpg, 8381816MKAA668-666.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد صادق بذر افشان
تاریخ تولد1687/3/15 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه بسیجی شهید محمد صهاد بهبر افشهان ؛ " و ال تحسه ن الهبخن قتلهوا فهی سه ی اهلل امواتها به احیهاء ع هد ربههم خرزقهون ".شههید بزرگهوار در سها 8337
در روستای کوشه

قاضهی شهرسهتان فسها متولهد شهد  .بعهد از دوران کهودکی تحصهیشت دبسهتان و راي مهاخی را در روسهتای کوشه

قاضهی رهی کهرده و سها

وارد

دبیرستان آخ اهلل بهشتی گرددی  .دبیرسهتان شههید بهشهتی مدرسهه ای کهه بعهد از انقهش محه اقامهه نمهاز جمعهه و میعادگهاه عاشهقان انقهش و جمههوری اسهشمی
دانهش آمهوز پیهرو خهط امهام و زمهانی يهم در ج ههه خه

و خواست اه جوانانی اس که دلشان برای اسشم و امهام مهی تاهد لهبا بهه يمهین جهه گهايی در مدرسهه خه
بسیجی عاشهقی يسهت د  ،وجودشهان محهیط دبیرسهتان را اسهشمی و نهورانی و حضورشهان در ج ههه باعهث تهر

دشهم ان و خوشهحالی امامشهان مهی شهود .آری محمهد

صاد خکی از آنها بود که فروردخن مهاه سها  8361در سها سهوم دخ رسهتان بعهد از فراگیهری ف هون رزم  ،رايهی کردسهتان شهد و مهدت چهارمهاه در مهابهاد بهه دفهاع از
جمهوری اسشمی پرداخ .بعد از مراجعه از کردسهتان و شهرک در امتحانهات شههرخور مهاه وارد سها چههارم گردخهد امها او روحیهه دخ هری پیهدا کهرده بهود و در صهدد
عزخم مجدد به ج هه بود  .ضمن تحصی و کم

بهه خهانواده از يهر فرصهتی بهرای شهرک در مجهال

مهبي ی و کمه

يمزمههان بهها اعههزام سههاايیان حضههرت مهههدی عج ه اهلل ر چهههارديم بهمههن مههاه نههدای اماممههان را ل ی ه
سفارشهاخی به او می شد که بهتر اس
مراسم تشیی دوستان شهید

در

بهه خوخشهاوندان اسهتفاده مهی کهرد تها اخ کهه

گف ه و رايههی ج هههه گردخههد  .ق ه از عزخم ه بههه ج هههه

را ادامهه بديهد و تمهام ک هد دخهالم را ب یهرد ولهی او دخ هر راقه مانهدن نداشه و بهه قهو خهود

دخ هر نمهی توانسه

و جای خالی آنها را ب ی هد لهبا رفه کهه بهه قافلهه آنهها بایونهدد  .حهدود دو مهاه از حضهور وی در ج ههه يها مهی گبشه کهه سهرانجام در

آستانه ی شهادت با گرويی از ساايیان و بسیجیان مخلص بهه حضهور امهام بزرگهوار امه شهرفیا شهد  .بعهد از زخهارت و تجهدد میثها بها اخشهان در بازگشه بهه ج ههه
در عملیات کربشی  1فروردخن مهاه سها  8366دعهوت حه را ل یه
خواند دخ ر اخ کهه در زنهدگی و مخصوصها ل ها

گفه و بهه جمه شههداء پیوسه  .از صهفات او خکهی اخهن بهود کهه نمازيهاخش را او وقه مهی

پوشهیدن خیلهی سهاده بهود و کمتهر ل ها

نهو مهی پوشهید سهعی داشه از خهانواده چیهزی درخواسه نک هد و در مقابه

کاری که می کرد يی وق انتظار تشوخ نداشه  .او عشقهه و دل سهت ی بهه اخهن دنیها نداشه و لهبا باخهد مهی رفه  .اصهوال يمهه ی يشهدا اخهن رهور يسهت د  .آنهها
واقعا خهدا راشه اخته و يمهه چیزشهان را در راه او مهی دي هد و در حقیقه مصهدا آخهه "و مهن المهوم ین رجها صهدقوا مها عايهدوا اهلل  ".يسهت د آنهها بهه سیدالشههداء
اقتدا کرده و چون دخن خدا را در خطر دخدنهد بهه خهاری امامشهان شهتافت د  ،امها افسهو

کهه مها آنهها را نشه اخته و ق ه از اخ کهه از وجودشهان اسهتفاده ک هیم باخسهتی در

غم فقدان آنها سوگواری باشیم .ان شاء اهلل که خداوندبه ما نیز چ ین قابلیتی عطاء بفرماخد  .روحش شاد و نام و خاد

جاودانه باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن ارحیم
ب ام خداوند بخش ده مهربان ب ام خداوندی که يمهه چیهزم از اوسه  .از اوخهم و بهه سهوی او بهاز مهی گهردم  .يسهتی و نیسهتیم از اوسه فکهر و ذکهرم از اوسه  .فکهر و
ذکرم او نیس  .خداوندا خجال می کشم که بهه قطعهه شههدا بهروم چهون مهی دانهی کهه دوسهتان خیلهی خهوبم را از دسه دادم .خهداخا آنهها را ق هو کهردی و پهبخرفتی
مرا نیز بابخر و ق و کن خداخا مرا مردود نکن که راق دخدن اخن گونهه حهوادث را نهدارم  .خهداخا شهايدی کهه تمهام دوسهتان رفت هد از تهو مهی خهوايم کهه مهرا بهه آنهها
برسانی و امیدم را ناامید نک ی  .خداخا عاش جان باخته ات را بابخر  .عاشق را کهه حاضهر اسه بها بهدنی تکهه تکهه شهده و بهی سهر و پها بهه دخهدارت بیاخهد باهبخر و امها
وصی نامه  ،وصهیتم را در حها آغهاز مهی که م ج ه

بهین قهوای حه و باره شهدت گرفتهه و نزدخه

اسه امیهدوارم از خهدا يسهتم کهه پیهروزی رزم هدگان سهرخ

ب رداند .ان شاء اهلل ص ظفر  ،پدر و مادر گرامی و محتهرم  :مهی دانهم کهه در رهو چ هد سهالی کهه در خهدم شهما بهودم کهاری از دسهتم برنیامهده کهه براختهان انجهام
ديم و نتوانستم در زندگی کمکی به شما بک م از شما می خهوايم کهه اخهن حقیهر را ب خشهید و حه پهدر و مهادر بهودن خهود را بهر فرزنهدتان حهش ک یهد در ضهمن اخهن
را يم فرامو

نک ید که من و امثا من امانتهائی بهیش نهزد شهما نیسهتیم و صهاح امانه خع هی خهدا امهانش را پهیش گرفتهه در اخهن میهدان امانتهدار حه يهی گونهه

اعتراضی ندارد و امیدوارم که بعد از من بهه يهی وجهه گرخهه و زاری بهه خهود راه نديیهد و افتخهار ک یهد و خوشهحا باشهید کهه توانسهته اخهد بعهد از چ هدخن سها کهه از
عمرمان می گبرد فرزندی را در راه خدا ديیهد و از خهدا بخوايیهد کهه قربهانی تهان را ق هو ک هد و شهما بهرادران و خهوايران مهی خهوايم کهه يهر گونهه بهدی و نهاراحتی
که از اخن ب ده ی ناچیز دخده اخد به بزرگوار خود حشلهم ک یهد موفقیه شهما از خداونهد خواسهتارم و شهما دبیهران و مربیهان دلسهوز و بزرگهوار مهی خهوايم کهه اخ جانه را
ب خشید و ير گونه ناراحتی و خطائی کهه از اخهن حقیهر سهر زده حهش ک یهد امیهدوارم کهه يمیشهه زنهده و پیهادار باشهید تها بتوانیهد ال ويهائی نمونهه خودتهان بهه جامعهه
تحوخ ديید از تمامی دوستان و يمکشسیان خو و محتهرم مهی خهوايم کهه اخهن حقیهر را ب خشه د و حهش ک هد  .دعها بهه جهان امهام و يمچ هین دعها بهرای شهفای
مرخضههان اسههشم و آزادی اسههرا و پیههروزی رزم ههدگان خادتههان نههرود و خوايشههی کههه از مله دارم اخههن اس ه کههه ج هههه يهها را خههالی ن بارنههد و يمچ ههین امههام را کههه در
حقیق ه از سههشله رسههو اکههرم صههلی اهلل علیههها اس ه ت ههها ن بارنههد  .در ضههمن اخ جان ه بههه مههدت  16خهها  18روز  ،روزه بههديکارم اگههر مسههیر بههود تههرتی ش بديیههد
.خداحافظ  .دوستان و برادران توق از مردم اس که اسهلحه ی بهه زمهین افتهاده مها را بهه زودی برگیرنهد و راه مها را تها پیهروزی ادامهه دي هد  .والسهشم در او سهشم بهه
امام زمان عج اهلل و شهدا و امام و رزم دگان  .محمد صاد ببر افشان در مورخه . 8361/81/1والسشم

خاررات:
موجود نیس
8886637KAKA668-668.jpg, 8886637KASA668-668.jpg, 8886637KASC661-668.jpg, 8886637KASC663-668.jpg, 8886637KASC663668.jpg, 8886637KASC663-661.jpg, 8886637KASC661-668.jpg, 8886637KASC666-668.jpg, 8886637KASC667-668.jpg
8886637MKAA668-668.jpg, 8886637KASC667-661.jpg, 8886637MSAA668-668.jpg
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 فسا: نام حوزه بسیج دانش آموزی
 فسا:نام شهرستان

شهید محمد کوهی
1688/11/18 :تاریخ تولد
1633/8/1 :تاریخ شهادت

 شهید بهشتی:نام مدرسه
:زندگی نامه
موجود نیس
:وصی نامه
موجود نیس
:خاررات
موجود نیس
8637711KAKA668-668 (1).jpg, 8637711KAKA668-668.jpg, 8637711KAKA661-668 (1).jpg, 8637711KAKA663-668 (1).jpg,
8637711KAKA663-668 (1).jpg, 8637711KASA668-668 (1).jpg, 8637711KASA668-661 (1).jpg, 8637711KASA661-668 (1).jpg,
8637711KASA663-668 (1).jpg, 8637711
8637711KASC668-668.jpg, 8637711MKAA668-668 (1).jpg, 8637711MKAA668-668.jpg, 8637711MKAA668-661 (1).jpg,
8637711MKAA668-661.jpg, 8637711MKAA668-663 (1).jpg, 8637711MKAA668-663.jpg, 8637711MKAA668-663 (1).jpg,
8637711MKAA668-663.jpg, 8637711MKAA668-661 (1).
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ابراهیم خوش سیرت
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :شهید دکتر محمد جواد باهنر
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه ی شهههید ابههرايیم خهو
مبي ی به دنیا آمد  .پدر

سههیرت  :شهههید ابههرايیم خهو

قاری بود  .تربیه خها

روح  ،جسم خود را نیز پرور

سههیرت فرزنههد جههواد در خهازديم شهههرخور مههاه سهها  8331در شهرسهتان فسهها در خههانواده ای کههامشً

مهبي ی و فري هی خهانواده باعهث شهد کهه او در کهودکی بهه يمهان مع وخه و روحانیه خها

رسهد و عهشوه بهر

ديهد  .عشه بهه قهرآن خکهی از خصوصهیات ذاتهی او بهود و يمهین امهر از او انسهانی کامه سهاخته بهود  .ابهرايیم در سهن  6سهال ی وارد

مدرسه شهد و تحصهیشت خهود را در دوره ی ابتهدائی و راي مهاخی بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید  .او از سهن  81سهال ی بها ج ههه ارت ها داشه  .سها دوم دبیرسهتان را
به پاخان رسانیده بود که بهه عله عشقهه ی شهدخد بهه ج ههه مدرسهه را ريها کهرد و از رهر بسهیج رايهی مدرسهه از خودگبشهت ی شهد  .بهاالخره در نهوزديم فهروردخن
ماه سا  8366در م طقه ی شلمچه در عملیات کربشی  1شههید شهد  .پیکهر پها و مطههر
 .خصوصیات اخشقی شهید  :شهید ابرايیم خو
انجام می داد  .او فردی کم حر بهود  .بهه ورز

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه ی شههدای فسها بهه خها سهارده شهد

سیرت ق ه از بلهوغ تمهام مسهائ شهرعی را رعاخه مهی نمهود سهر بهه زخهر بهود و کاريهای م هز را بهه کمه

والهدخن

فوت ها عشقهه ی زخهادی داشه  .بیشهتر اوقهات خهود را در مسهجد بهود و بهه نمهاز جماعه و روزه ايمیه مهی داد .

در م ز با پدر بسیار مهربان بود  .ابرايیم در ج هه شجاع و بسیار نتر

بود  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ابرايیم خو

سیرت

ان اهلل اشتری من المؤم ین انفسههم بهان لههم الحقهه خقهاتلون فهی سه ی الهه فیقتلهون و خقتلهون اهلل و مهن اوفهی بعههده مهن اهلل فاست شهروا بهیعکم الهبخن بهاخعتم بهه و
ذال

يو الفوزالعظیم.

يمانا خداوند جان و ما مؤم ین را بهه بههای بهشه از اخشهان خرخهداری نمهوده کهه در راه خهدا جههاد مهی ک هد په

مهی کشه د و کشهته مهی شهوند و از خهدا باوفهاتر

بعهد کیس ؟ ای اي اخمان شما بخهود در اخهن معملهه(خرخهداری بهشه بها جهان و مها ) بشهارت ديیهد کهه اخهن معايهده بها خهدا و حقیقه سهعادت و پیهروزی بزرگهی
اس  .ب هام اهلل پاسهدار حرمه خهون شههیدان و ب هام او کهه جهانم در دسه اوسه و يرگهاه اراده کهرد آن را په

خوايهد گرفه .درود و سهشم بهر خ انهه م جهی عهالم

بشههرخ و بههه فرخههاد رسه ده مظلههومین و مستضههعفین جهههان و بهها درود و سههشم بههر تمههامی شهههدای راه ح ه و حقیقه و آنههان کههه مخلصههانه جههان خههوخش را در ر ه
اخش

گباشت د و از يستی و مها و جهان خهوخش گبشهت د و در راه او شههید شهدند و بها سهشم و درود فهراوان بهر ري هر ک یهر انقهش امیهد مستضهعفان جههان خمی هی

ب شکن که به ح کمر دشهم ان اسهشم و مسهلمین را شکسهت د و امیهدوارخم کهه خداونهد او را تها زمهانی کهه آخهرخن رمه در بهدن پلیهد اخهن دشهم ان اسه بهرای مها
ن هدارد انشاءاهلل .و با سشمی گرم خدم مادر عزخزم کهه بسهیار حه ب هردنم دارد،مهادرم خهودت مهی دانهی کهه مهن امهانتی بیشهتر در نهزد شهما ن ودم،امهانتی از خداونهد
که بدس شما سارده شهده بهود تها شهما او را پهرور

داده تها در خهدم اسهشم و قهرآن باشهد و حها کهه خداونهد مصهلح را در اخهن دخهده تها امانه خهوخش را په

ب یرد شما يم راضی به رضای او باشید و يی گاه غهم و انهدوه را بهه خهود راه نديیهد مهادر م هر مهن بهتهر از علهی اک هر حسهی م،م ر بهتهر از اخهن يمهه جوانهان يسهتم
که مخلصانه در راه اهلل شهید شدند به خدا سوگ د که من خا پای آنان نمهی شهوم و ب هده ای گ ايکهار بهیش نیسهتم.بها اخهن حها بهاز يهم امیهدوارم کهه آمرزخهده شهوم
و پروردگارم از سر تقصیرات اخن ب ده حقیر ب هبرد.خهوايران و بهرادران عزخهزم م هادا از خهاد خداونهد غافه شهوخد،م ادا دسه از خهاری امهام بردارخهد کهه يهر چهه او گفت هد
يمان گفته امام زمان و کشم خداوند اس به شاخعه يائی که توسهط اخهن م افقهان و از خهدا بهی خ هران در بهین مهردم پراک هده مهی شهود گهو

نديیهد کهه مصهلح مها

يمان فرموده يای امام ام اسه .ای خهوايران و بهرادران:يمهه مهی دانهیم کهه روزی باخهد اخهن وادی را تهر گهوئیم اگهر امهروز نمهردخم فهردا اگهر فهردا نشهد روز دگهر
باالخره يمه باخد بروخم پ

چه بهتر که مر ما تهوام بها سهعادت و خوشه ختی باشهد دخ هر حرفهی بهرای گفهتن نمهی بیه م در آخهر از شهما مهی خهوايم کهه مهرا حهش

ک ید و بدی يای مرا به خوبی يای خودتان ب خشید و خوايش دخ هری کهه از شهما دارم اخهن اسه کهه چ هان چهه براختهان مقهدور اسه چ هد شه ی بهراخم دعهای توسه
و کمی برگزار ک ید تا روح مرا و تمامی شهیدانمان شههیدانی کهه مظلومانهه و گم هام در خها و خهون غلطیدنهد شهاد شهود يمهه شهما را بهه خداونهد بهزر مهی سهاارم
و از يم ی التما

دعا دارم.خدا خار و خاورتان باشد.خدان هدار

در مسل عش جز نکورا نشک د،روبه صفتان زشتخورا نکش د
گر عاش صادقی زگشتن مهرا ،مردار بود ير آن که او را نکش د
خداخا خداخا تا انقش مهدی(عج) حتی ک ار مهدی(عج) خمی ی را ن هدار.
والسشم ابرايیم خو

سیرت 8361/81/1

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خدا و با عر

سشم خدم پهدر و مهادر عزخهز و گهرامیم و بها سهشم بهه خکاخه

بهرادر و خهوايرانم سهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد بهزر خوايهانم و امیهدوارم

که يمیشه شاد و خرم بوده و يیچ ونه ناراحتی نداشته باشید و در ساخه پروردگار با خوبی و خو
8116377KAKA668-668.jpg, 8116377KAKA661-668.jpg, 8116377KASA668-668.jpg, 8116377KASA668-661.jpg, 8116377KASA661668.jpg, 8116377KASA661-661.jpg, 8116377KASA663-668.jpg, 8116377KASA663-661.jpg, 8116377KASA663-668.jpg,
8116377KASA661-668.jpg
8116377KASA666-668.jpg, 8116377KASA667-668.jpg, 8116377KASA661-668.jpg, 8116377KASA686-668.jpg, 8116377KASA688668.jpg, 8116377KASA688-661.jpg, 8116377KASA688-663.jpg, 8116377KASA688-663.jpg, 8116377KASA681-668.jpg,
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید گنجعلی جعفری
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1636/4/5 :

نام مدرسه :شهید عراقی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید گ جعلی جعفری  :شهید بزرگهوار در بیسهتم خهرداد مهاه يهزار و سیصهد و چهه و شهش فرزنهد يی ه الهه در بیشهه زرد در نهزد نزدخکیههای زايهدان فسها
به دنیا آمهد و دوران کهودکی خهود را در چادريهای عشهاخری در فقهر و ت ه
سوم در دبیرستان شهید عراقی فسا گبراند و په
و سا

از شهروع ج ه

دسهتی گبرانهد و دوران ابتهداخی را در مدرسهه روزبههان فسها و دوران راي مهاخی را تها کهش

تحمیلهی آمهوز

نظهامی را رهی کهرده و سها

رايهی ج هه? غهر گشه و مهدت چهارمهاه ج یهد

بهرای دومهین بهار بهه ج ههه اعهزام و مهدت  83مهاه سهخ تهرخن درديها و رنجهها را تحمه کهرد و از راه لولهه در شهکم غهبای مهاخ مهی خهورد و يهی وقه

نتوانس بخوابد و با يم? اخن درديا و رنجها يمیشهه شهکر خهدای را کهرده و شه ها از درد نمهی خوابیهد مرت هاً بهرای پیهروزی رزم هدگان و فهر امهام زمهان و رهو عمهر
امام دعا می کرد و اخشان به رور کلی در سخ تهرخن امتحانهات پیهروز و سهربل د بیهرون آمهده و ي هامی کهه پهدر مهدار اعهزام بهه خهارجش را در تههران تکمیه مهی
کرد در تارخ  8363/1/1به شر شهادت نائ گش روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" ان اهلل اشتری من الموم ین رجها صهدقوا مها ايهد اهلل علیهه " شههادت فخهر اولیها و فخهر ماسه  .بها سهشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش بها درود فهراوان بهه تمهام
رزم دگان راه ح و حقیق و اک ون وصیتی به آن گونه نهدارم ولهی بخهارر اخ کهه دخهن خهود را ادا کهرده باشهم اخ کهه چ هد کلمهه را نوشهتم و اک هون کهه انقهش اسهشم
می رود تا کاخ ستم ران و ظالمان و تمام مسهتک ران را از روی زمهین بهر چی هد و صهدام مهزدور بهه اخهن کشهور تجهاوز کهرده وظیفهه خهود دانسهتم کهه بهه ج ههه بهرود و
به ندای اخن امام بزر حسین زمان و ناخ بر ح مهدی (عهج) ل یه
اخن ج

ب هوخم و راه حسهین سهرور شههدا را ادامهه بهديم و اخ کهه وظیفهه يهر فهرد مسهلمان اسه کهه در

بین اسشم و کفر شرک ک د تا يهر چهه زودتهر اخهن صهدام نفلقهی مهزدور را از بهین ب هرد و اخهن راه را خهود داورل انهه انتخها کهردم و يهی گونهه اج هاری در

آن ن ود و از شما خوايران و برادران می خوايم که بعد از شههید شهدن مهن دلسهرد نشهده و راه تمهام شههدا کهه يمهان راه حسهین اسه ادامهه ديیهد و اک هون سهخ ی بها

پدر و مادر مهربان خودم از زحمات بسیار که شهما کشهیده اخهد بخشهش مهی خهوايم و مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و اک هون  316تومهان از پسهر عمهه ام علهی شهکوئی
گرفته ام آن را پرداخ ک ید واسشم من اهلل توفی  .خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار .

خاررات:
ب ام خداوند بخش ده مهربان
چکیده ای از سفارشات شههید گ جعلهی جعفهری بهه معلمهان کشهور اسهشمیمان  :ای معلمهان عزخهز و فهداکار خهوايش میکه م دربهار? در

و آمهوز

بهرادران کهوچکتر

خود دق ک ید و ن بارخد که وق بیکاری آنها يدر رود کاری ک ید و آنها تعلیم ديید که خودشان را
8816711MAKA668-668.jpg, 8816711KAKA668-668.jpg, 8816711KASA668-668.jpg, 8816711KKAA668-668.jpg, 8816711KKAA668661.jpg, 8816711KKAA668-663.jpg, 8816711KASA668-661.jpg, 8816711KASA668-663.jpg, 8816711KKAA668-663.jpg,
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید حسین پرستار
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید کرامت اله صادقی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امههه شهههید حسههین پرسههتار  :شهههید حسههین پرسههتار فرزنههد آزاد در ديههم اردخ هش ه مههاه  8331در روسههتای صههحرا رود از تواب ه شهرسههتان فسهها در خههانواده ای
کارگری و مؤمن به دنیا آمد  .پدر

کهارگر بهود و بهه سهختی بها درآمهدی کهم مخهار خهانواد? چ هد نفهر? خهود را تهنمین مهی کهرد و مهادر

پاکدامن بود  .حسین تح سرپرستی چ ین پدر و مادری پرور

زنهی مهربهان  ،عفیه و

خاف و با دخهن اسهشم  ،قهرآن و ائمهه ارههار (ع) آشه ا شهد  6 .سهاله بهود کهه پها بهه دنیهای جدخهدی بهه

نههام مدرسههه گباشه و تحصههیشتش را در مدرسههه ای در زادگههايش آغههاز کههرد  .او توانسه دور? ابتههداخی را بهها موفقیه پشه سههر گههبارد و وارد دور? راي مههاخی شههود .
چ د سالی از شروع ج

اخران و عرا می گبشه حسهین عهش ? زخهادی بهه دفهاع از مهیهن داشه و بها اخ کهه  88سها بیشهتر نداشه بها شهجاع تمهام بهه يمهراه

دخ ر رزم دگان رايی ج هه شد و در حمله خرمشهر شهرک نمهود بعهد از مهدتی سها دوم راي مهاخی را بهه پاخهان رسهانیده بهود کهه در بیسهتم مهرداد مهاه  8361از ررخه
بسیج به م طقه ج و اعزام شد  .او چ هدخن مهاه در ج ههه خهدم نمهود تها اخ کهه در چههارم دی مهاه  8361در قطه ? گلهزار شههدای روسهتای صهحرا رود رهی مراسهم
باشکويی به خا سارده شهد  .خصوصهیات اخشقهی شههید  :شههید حسهین پرسهتار نوجهوانی مهؤمن و بها اخمهان بهود  .فهردی انقشبهی و عشقم هد بهه امهام خمی هی (ره )
بود  .با اخ که سن کمی داش اما اراع از فرمان امام را از وظاخ اصلی خود دانس و جان خود را در راه اسشم فدا کرد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

گرامی باد .

خدم دوس عزخزم احمد رخ افکن سهشم علهیکم په

از عهر

سهشم و سهشمتی شهما از درگهاه اخهزده متعها خوايهانم بهاری اگهر بخهوايی از حها اخهن جها خ هر

شوخد يی ناراحتی ندارم و انشاه اهلل که مث گلهای بهاری شاد و خ دان باشد و بردار عزخزم احمد رخ ا
Untitled-8.jpg, 8833381KASA668-668.jpg, 8833381KASA668-661.jpg, 8833381KNAA668-668.jpg, 8833381MNAA668-668.jpg,
8833381MNAA668-661.jpg, 8833381MNAA661-668.jpg, 8833381MNAA661-66811B1C.jpg, 8833381MNAA661-661.jpg, Untitled838A17.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید نقی یوسف پور
تاریخ تولد1681/8/15 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :شهید کرامت اله صادقی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید نقی خوس پور  :شهید نقهی خوسه پهور فرزنهد حسهین در پهانزديم تیرمهاه  8331در روسهتای صهحرارود خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده بهه جههان
گشود  .او در خانواده ای مستضهع  ،مهؤمن و بها تقهوا بهزر شهد و از کهودکی تحه تربیه پهدر و مهادری مهربهان ،فهداکار و دلسهوز پهرور

خافه  .پهدر

کهارگری

ساده بود و از اخن راه بهه تهنمین مخهار خهانواده مهی پرداخه  .او در سهن شهش سهال ی پها بهه دوران ابتهداخی نههاد  .و توانسه بها موفقیه اخهن دوره ی په ج سهاله را
پش سر ب براند  .عاشه تحصهی و کسه علهم بهود بهه يمهین دلیه در روسهتاخش درسهش را تها او دبیرسهتان ادامهه داد  .در تعطهیشت تابسهتان بهه کمه
می شتاف تا کم
نمههاز

خرجی برای خانواده ا

پهدر

باشد و يمچ ین خر تحصهی خهود را تهنمین مهی نمهود  .او فهردی بسهیار مهؤمن  ،سهر بهه زخهر و عاشه انقهش بهود  .بهه

ايمی ه فراوانههی مههی داد  .در نمازيههای جماع ه و پاخ ههاه مقاوم ه يمههواره شههرک داش ه و در تشههیی پیکههر شهههیدان حضههور داش ه  .در زمههان او گیههری

انقش با اخن که سن کمی داش اما ت فر خود را علیه رژخهم شهاه نشهان مهی داد  .در زمهان شهروع ج ه

تحمیلهی بهه دلیه عشقهه ی فراوانهی کهه بهه ج ههه و دفهاع از

میهن داش و بها اخ کهه ي هوز محصه بهود در بیسه و دوم بهمهن مهاه  8361از ررخه بسهیج رايهی ج ههه شهد  .او در ج ههه بها تمهام تهوانش ج یهد  .در عملیاتههای
مختلفی حضور داش  .او چ د بار مجهروح شهد ولهی اخهن مجروحیه يها باعهث نشهد کهه دخ هر بهه ج ههه نهرود  .در نهوزديم فهروردخن مهاه  8366در شهلمچه بهه عله
جراحات وارده به بدن مجروح شد و سرانجام به شههادت رسهید  .امها پیکهر
پیکر

در يمهان جها بهاقی مانهد  .سها يها از شههادتش مهی گبشه کهه بهاالخره گهروه تفحهص

را در په جم مهرداد مهاه  8373مهورد تفحهص قهرار دادنهد  .پیکهر پها و مطههر

روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد .

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای صهحرارود بهه خها سهارده شهد .

موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد باقر رجایی
تاریخ تولد1681/6/11 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :شهید کریم صالحی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شههید بهاقر رجهائی ؛ شههید بهاقر رجهائی در تهارخ  8331/3/86در روسهتای کوشه
در

قاضهی بهه دنیها آمهد و در يمهان روسهتا بهزر شهد و تها دوم دبیرسهتان

خوانده اس  .شههید بزرگهوار يمان هد جوانهان متعههد دخ هر بها مسهجد و پاخ هاه و کتابخانهه روسهتا ارت ها داشه  .ايه نمهاز و روزه و شهرک در مراسهم مهبي ی

بود  .فردی متواض در انجام فرائض دخ هی  ،مخلهص و پاخ هد بهه انقهش اسهشمی بهود و شهور و عشقهه زخهادی بهه ري هر انقهش داشه از اخهش و صهمیمیتی خها
برخوردار بود که اخن امر باعث شده بود تا دوسهتان زخهادی را بهه گهرد خهود جمه نماخهد و پیوسهته در يمسه ت ی و وحهدت بهین جوانهان مهی کوشهید  .اعمها و کهردار
فقط برای رضای خدا بود و آنچ ان در عرصه زنهدگی بهرای رضهای خهدا خهدم کهرد کهه ارز
و مح

و شخصهی واقعهیش بهرای عمهوم مهردم آشهکار گردخهد آنچ هان از مههر

الهی برخهوردار بهود کهه شههادتش قل هها را متحهو و دلههای خفتهه را بیهدار سهاخ  .بهاالخره در تهارخ  8366/8/81در عملیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه

به شهادت رسید  .خارره ی راز و نیازياخش گرخه و زاری يای عاشقانه ا

يرگز از خاررمان نخوايد رف  .روحش شاد و خاد

پر ريرو باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه محمد باقر رجائی ؛ قها الحسهین علیهه السهشم  " :انهی ال ارالمهوت اال السهعاده و الحیهاه مه الظهالمین اال برمها  ".وصهی نامهه خهودم را در حهالی بهازگو و
شروع می ک م که دلم برای ضعیفان و مظلومان می سهوزد و چهاره ای جهز تحمه نهدارم  .دلهم مهی خوايهد يمهه مهردم در حهالی بهه زنهدگی خودشهان ادامهه دي هد کهه
يی گونه فکر و ناراحتی برای فردا نداشته باش د  .دوسه داشهتم در حها دخ هران را نصهیح که م کهه خهودم گ ايکهار ن هوده و مرتکه خطها و اشهت اه نمهی شهدم  .در
رو عمرم نتوانستم کاری را انجام ديم که حداق کهه دوسهتی را از خهود راضهی کهرده باشهم کهه خداونهد بهه لطه و بخشهش خهود مهرا ب خشهد و بهه اخهن ب هده حقیهر
نظر ک د  .با خدا عهد کرده بودم که خداوندا مرا بها مهر در بسهتر از اخهن نمیهران و بهاالخره بهه آرزوی کهه خهودم کهرده بهوم رسهیدم آرزوی کهه وقتهی از ک هار ق رسهتان
می گبشتم و خا شهیدان را تشیی می کردند در ذي م مجسم مهی شهود  .در پاخهان و خها در لحظهات آخهر خه

سهری مطهال ی اسه کهه باخهد گفتهه شهود  .بهه خهدا قسهم

تمام کاريای خو که خ

انسان مومن انجام می يد يمیشه برای خدا و به خهاد خهدا مهی باشهد و بهرای رسهیدن بهه اخهن کهه بتوانهد خه

انسهان کهار خهو انجهام ديهد

در درجه ی او نماز می باشد  .نماز موج می شود که انسان از کاريهای ؟؟؟ گبشهته خهود پشهیمان شهود  .دعها بهرای امهام اخهن قله تا هده اسهشم خادتهان نهرود و دعها
ک ید که تا انقش و ظهور حضرت مهدی عج اهلل پاخدار باشه د  .از پهدر و مهادر گرامهی و عزخهز خیلهی معهبرت مهی خهوايم کهه نتوانسهتم بهه خواسهته يهای آنهها عمه
ک م و امیدوارم که مرا ب خش د و به يهی وجهه گرخهه و زاری شهدخد نک هد  .از تمهام بهرادرانم و خهوايرم مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د چهون کهه نتوانسهتم بهرادر خهوبی
برای آنان باشم و از تمام اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د و از تمهام دوسهتان بهه خصهو

دوسهتان صهمیمی مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د  .در مورخهه

 8361/81/1سه ش ه اسف دماه سا  . 8361والسشم

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
پ

از عر

سشم و سشمتی شما را از درگاه خداونهد خوايهان و خواسهتارم امیهدوارم کهه حها شهما خهو باشهد و خهدم پهدر و مهادر گرامهی سهشم عهر

مهی که م

امیدوارم که از دس من ناراح ن وده و راضی بوده باشید و اگر جوخای حا اخن جان برآمده باشید مشلی
8386311KAKA668-668.jpg, 8386311KASA668-668.jpg, 8386311KASA668-661.jpg, 8386311KASA661-668.jpg, 8386311KASA663668.jpg, 8386311KASA663-661.jpg, 8386311KASA663-668.jpg, 8386311KASA663-661.jpg, 8386311KASA663-663.jpg,
8386311KASA663-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید ولی سلمانی نژاد
تاریخ تولد1684/8/16 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :شهید هاشمی نسب
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شههید ولهی مسهلمانی نهژاد  ،بسهیجی و ي رم هد ولهی درسها  8331در خهانواده ای مهبي ی و عاشه ايه بیه علیهه السهشم در روسهتای دسهتجه از توابه
بخش مرکزی در پ ج کیلومتری شهرستان فسها دخهده بهه جههان گشهود .پهدر و مهادر دلسهوز و مهربهان وی از يمهان ابتهدای تولهد بها محرومیتههای خاصهی او را بها تمهام
مشکشت و گرفتاری يا در آغو

گهرم خهود پهرور

عزخز عشقهه زخهادی بهه تحصهی و در

دادنهد گوخها اخ کهه آنهان دانسهت د کهه او در آخ هده راه روشهن و افتخهار آفرخ هی را خوايهد پیمهود پهدر و مهادر شههید

خوانهدن وی داشهت د و در سهن شهش سهال ی رايهی دبسهتان محمهدی روسهتای دسهتجه شهد و په

مدرسههه ی راي مههاخی شهههید ياشههمی نسهه مشههغو بههه ادامههه ی تحصههی گردخههد و تهها کههش

دوم دبیرسههتان در

از پاخهان دوره ابتهدائی در

خوانههد او در حههین تحصههی شههايد د آوری

رزم ههدگان اسههشم بههود و در مراسههمات و مسههاجد و رايایمههائی يهها حضههور چشههم یری داش ه و در داخ ه مدرسههه نیههز گرويههان فري ههی و ي ههری را تربی ه مههی داد و
يمیشه سعی می نمود تا ظلم و ستم يای رژخهم رهاغوت و مهزدوران بعثهی را از ررخه اجهرای نماخشه امه و توهاتر تولهدی در خهون را در مدرسهه اجهرا کهرد و بها اسهتفاده
از نجربیات استادات شهید

بهه نهام علیرضها فیهروزی و ج ها آقهای قرائتهی در

آمد  .روحش شاد و نامش ماندگار باد  .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8361113KAKA668-668.jpg

گرفه و سهرانجام در سها  8361/8/13در م طقهه شهلمچه بهه درجهه شههادت نائه
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید الیاس یزدی
تاریخ تولد1686/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :صادقی کلیشاد
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید الیها

خهزدی  .شههید الیها

خهزدی در تهارخ  8333/8/11در روسهتای خوزن هان از توابه فسها در خه

سال ی بها مشهق زخهاد شهد بهرای تحصهی بهه کودکسهتان رفه و کمتهر از دو مهاه بهه کودکسهتان رفه و بعهد پهدر
اصفهان در کلیشاد رفت د و در آن جا يم به مدرسهه مهی رفه و يهم در خه
راي ماخی در

نهانوائی بهرای تهنمین معها

خهانواده مهبي ی و فقیهر بهه دنیها آمهد و سهن 6
در ذو آيهن بهرای کهارگری ق هو شهد و بهه

خهانواه کهار مهی کهرد و شههید الیها

خهزدی تها کهش

خواند ولی بعد به عل فقر مالی نتوانس ادامه تحصی بديهد  .شههید بزرگهوار بها اخهن کهه سهن زخهادی نداشه بهر علیهه رژخهم پهلهوی م هارزه مهی کهرد

و در رايایماخی يا شرک می کرد و شعار می داد و کتها يهای شههید مطههری را زخهاد مهی خوانهد  .شههید بزرگهوار خیلهی خهو
رحم را به جا می آورد  .در م ز حر پدر و مادر

را گو

اخهش و خهو

برخهورد بهود  .صهل

می داد  .نمهاز را بهه موقه مهی خوانهد بهه مسهجد عشقهه داشه و بها نهان خهالی مهی سهاخ و خیلهی قهان

بود و در تارخ  8366/81/6عازم ج هه شهد و در عملیهات فهت الم هین در تهارخ  8368/8/1شهرک کهرد و بهه شههادت رسهیدند  .روحهش شهاد و خهاد
والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

دوم

پهر ريهرو بهاد .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سیاوش سروی
تاریخ تولد1688/1/14 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :عمار یاسریه
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سیاو

سروی ؛ شهید سهیاو

سهروی در تهارخ  8333/1/81در روسهتای خاسهرخه بهه دنیها آمهد  .شههید سهیاو

و مادر  .دوران کودکی را بها کمها مهربهانی و عطوفه نسه

بهه پهدر و مهادر و بهه خصهو

اولهین فرزنهد خهانواده بهود و امیهد پهدر

يم هازی يهاخش گبرانهد سها  8318بهه مدرسهه رفه کهه در

علهم و

معرف  ،صفا و تقهوی را بیهاموزد  .دوران ابتهدائی را بها موفقیه در دبسهتان عمهار خاسهرخه پشه سرگباشه  .زنهدگی نوجهوانی او تهوأم بها کهار در خانهه و يمکهاری بها
مادر

بود  .چون پدر اغل اوقات برای کار کهردن خهار از اخهران بهود سرپرسهتی خانهه را بهه عههده داشه  .بعهد از دوران دبسهتان وارد مدرسهه راي مهاخی شههید ذبهی

اهلل مههراد زاده شههد در اواخههر سهها سههوم راي مههاخی بههود کههه ج ه

کفههر علیههه اسههشم در گرفه و سههیاو

کههه تههازه دوران نوجههوانی را آغههاز کههرده بههود باريهها در میههان

دوستانش تکرار کرده بود که آخا مها يهم مهی تهوانیم بهه ج ههه بهروخم  .دوران راي مهاخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه و وارد دبیرسهتان شهد  .چ هد روزی از مدرسهه
ن بشته بود که در پاخ اه ث ه نهام نمهود و آمهوز

را آموخه و در تهارخ  8368/81/81بهه ج ههه رفه و  86فهروردخن مهاه جهه دخهدن خهانواده بهه مرخصهی آمهد و

دوبهاره در تههارخ  8368/8/13بههه ج هههه رفه و در تههارخ  8368/1/86در عملیههات بیه المقههد
سی ه به شهادت رسید و در گلزار شهدای خاسرخه به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهرک کههرد و در ج هههه شههو

گرامی باد  .والسشم

بههر اثهر اصههاب تههرکش بههه دسه و

خدم برادر عزخزم فاضه سهروی سهشم په

از تقهدخم عهر

راه لط ومرحم جوخای احواالت اخن جان برادر خودت سیاو

سهشم وسهشمتی شهما را از درگهاه خداونهد متعها خوايهان وخواسهتارم بهاری برادراگهر خواسهته باشهید از
سروی برآمده باشید الحمداهلل مشلی ندارم
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عبدالحمید تاجیکی
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شههید ع دالمجیهد تهاجیکی  :شههید ع دالمجیهد تهاجیکی فرزنهد مصهطفی در ديهم فهروردخن مهاه  8331در روسهتای شصهتکان خکهی از توابه شهرسهتان فسها
دخده به جهان گشود  .او در خهانواده ای مهؤمن و متهدخن کهه مهادر

دلسهوز و پهدر

مهربهان و فهداکار بهود  ،پهرور

خههانواده م هی پرداخ ه  .در سههن شههش سههال ی مان ههد دخ ههر دوسههتانش راي هی دوره ی ابتههداخی شههد  .او بههه در
خواندن در بعضی از اوقات نیز کار می کهرد تها خهر تحصهی خهود را تهنمین ک هد .په

خافه  .پهدر

از راه کهارگری بهه امهرار معها

خوانههدن عشقههه ی زخ هادی داش ه  .عههشوه بههر در

از دوره ابتهداخی وارد مقطه راي مهاخی شهد و بها موفقیه اخهن دوره را يهم پشه

سر گبراند و بعد در رشته اقتصاد ادامه تحصی داد و دخهالم خهود را در رشهته اقتصهاد اخهب نمهود  .در زمهان او گیهری انقهش در تظهايراتی کهه علیهه رژخهم شهاه برگهزار
می شد شرک داش  .پ

از پیروزی انقش به استخدام سهااه پاسهداران درآمهد و در آن جها مشهغو بهه خهدم شهد  .بعهد از مهدتی کهه از شهروع ج ه

تحمیلهی مهی

گبش رايی ج هه کردستان گردخد  .او حدود سه مهاه در کردسهتان صهادقانه بهه دفهاع از مهیهن پرداخه و بهرای بهار دوم رايهی ج ههه ج هو گردخهد  .در اکثهر عملیهات
يا حضور داشه  .در عملیهات کهربشی  3نیهز شهرک داشه و در م طقهه شهلمچه در چههارم دی مهاه  8361بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه بهدن بهه بهاالترخن درجهه اخثهار
دس خاف  .چ دخن سا از شهادتش می گبرد اما ي وز از پیکر پا و مطهر

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

خ ری نیس  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید گودرز توکلی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید گودرز توکلی  :شهید گهودرز تهوکلی فرزنهد غشمحسهین در خکهم آذرمهاه  8333در شهرسهتان فسها در خهانواده ای مستضهع بهه دنیها آمهد و بهزر شهد .
در ابتههدای کههودکی در شهرسههتان آبههادان بههود تحصههیشت خههود را در دوره ابتههداخی در آبههادان و بقیههه مقط ه دبیرسههتان را در شهرسههتان فسهها ادامههه داد  .شهههید گههودرز
توکلی در فعالی يای سیاسی دوران و انقش و ج
به مادر و مادربزر کم

تحمیلی بهه حهد خهود

بسهیار کوشها بهود  .شههید گهودرز تهوکلی جهوانی فعها و بها وفها بهود و در کاريهای خانهه

می کرد و از نظهر اخشقهی فهردی افتهاده و بهدون توقه و بهه مها دنیها يهی عشقهه و وابسهت ی نداشه  .شههید گهودرز تهوکلی بها توجهه بهه

عقیده خود به ارزشهای اسشمی و انسانی به ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و دالورانهه در عملیهات يها شهرک نمهود  .شههید گهودرز تهوکلی در برخهورد بها مهردم
بسیار متین بود يرجا که دعواخی صورت مهی گرفه میهانجی ری مهی کهرد شههید گهودرز تهوکلی سهرانجام در تهارخ  8368/1/16در م طقهه عهین خهو
ترکش به پش به درجه رفی شهادت نائ آمد و در گلزار شهدای فسا بخا سارده شد  .روحش شاد و خاد

بهر اثهر اصهاب

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتاً ب احیهاء ع هد ربههم خرزقهون " ال تهه وظیفهه يهر مسهلمانی اسه کهه در برابهر تههاجم کهافران بهه کشهور اسهشمی و دخهن
اسشم از بدون جان ( بدن و جان ) درخغ نفرماخ د و من اخن را وظیفه خود دانستم کهه بهه ج ههه حه بهر علیهه باره بهروم و از اسهشم عزخهز دفهاع که م اگهر شههید شهدم
راه حسههین (ع) رفتههه ام و فرمههان امههام عزخههز را ل ی ه

گفههتم از شههما خههوايران و بههرادران تقاضهها دارم کههه امههام و روحانی ه را ت ههها ن بارخههد و از امههام پشههتی انی ک یههد و

م افقان داخلی و متجاوزان خارجی را سرکو ک ید اگر شهید شهدم مجهال

خهتم مهرا بها کمها سهادگی برگهزار ک یهد پهدرم و مهادرم از شههادت مهن ناراحه نشهوخد کهه

گرخه شما باعث ناراحتی مهن مهی شهود و از خداونهد بهزر بهرای مهن رله آمهرز
شهید گودرز توکلی  . 8368/3/8 .والسشم .

ک یهد  .خهداحافظ  .خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی را ن ههدار  .وصهیت امه

:خاررات
موجود نیس
8873363KAKA668-668.jpg, 8873363KASA668-668.jpg, Untitled-8.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-3.jpg, Untitled-3.jpg, Untitled1.jpg, Untitled-6.jpg
8873363MKAA668-668.jpg, 8873363MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علیرضا قربان زاده
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/8/61 :

نام مدرسه :فردوسی
زندگی نامه:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

زندگی امهه شهههید علیرضهها قربههان زاده شهههید علیرضها قربههان زاده فرزنههد دروخههش در بیسههتم دی مهاه  8336درشهرسههتان فسهها بههه دنیهها آمهد وبههزر شههد .شهههید علیرضهها
قربان زاده تحصیشت خود را تا کهش

نههم ادامهه داد وسها

بهه عله تهنمین معها

خهانواده چ هد سهالی را کهارمی کهرد سها

شههید دختهری را بهه يمسهری خهود

برگزخهد و در وقه مقتضههی بههه خهدم سههربازی رفه شهههید قربهان زاده عضههو بسههیج بههود و در پاخ ايهها ومسههاجد فعالیه بسههیار داشه شهههید علیرضهها قربههان زاده در
بح وحه انقش فردی انقشبهی و متعههد بهه نظهام جمههوری اسهشمی بهود.شههید قربهانزاده از نظهر اخهش و رفتهار سهرآمد افهراد خهانواده و دوسهتان بهود و شههید قربهان
زاده در ي ام ج

به فرمهان امهام راحه (ره) ل یه

گفه و بهه ج ههه يهای کفهر سهتیز رفه و سهرانجام در تهارخ  8368/3/36در م طقهه کوشه

رف و مفقوداالثر گردخد و در تارخ  8373/1/1پیکر پاکش تشیی و در گلزار شهدای فسا به خا سارده شد.

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

بهرای دخهده بهانی

8111686KASC668-668.jpg, 8111686KASC661-668.jpg, 8111686KASC661-661.jpg, 8111686MKAA668-668.jpg, 8111686MKAA668661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد خیری
تاریخ تولد1681/8/18 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :فرهنگ و ادب
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید محمد خیری  :شهید محمد خیری در سها  8336چشهم بهه جههان گشهود شههید معظهم در خه

خهانواد? روسهتائی مهادر خانهه دار و پهدر کشهاورز تولهد

خاف آن شهید عزخهز مثه يمهه شههدا بها يمهه مهردم عهادی فهر داشه از يمهان کهوچکی بهرای پهدر ومهادر فرزنهدی دلسهوز و مهربهان بهود و بها مهردم بها نیکهی و
خوشروخی برخورد می کرد و در سشم کردن و کم

کردن بهه فقهرا پهیش مهی گرفه و در يفه سهال ی بهه مهدر ? ابتهدائی پها گباشه و بها سهرما و گرمها سهاخ و

در دوران ابتدائی پاگباش و با سرما و گرما سهاخ و در دوران ابتهدائی بها نمهرات خیلهی خهوبی وارد راي مهاخی شهد و در اخهن مهدت يهم بهه پهدر کمه
در

مهی کهرد و يهم

می خواند تا اخ کهه وارد دور? دبیرسهتان شهد و در تمهام عمهر بیسه سهاله يهی وقه خسهته و ملهو ن شه و در سهالهای آخهر دبیرسهتان بهود کهه انقهش امهام

خمی ی قد

سره بر علیه نظام ستم شايی صهورت گرفه شههید معظهم در اخهن مهدت در تظهايرات شهرک مهی کهرد و وظیه ? خهود مهی دانسه و از امهام و والخه

فقیه دس بر نداش و در اخن کار زبان زد يمه بود و عمر شهرخ خهود بهرای خهدم بهه مهردم گبرانهد و اخهام مهاه م هار رمضهان در مسهاجد بهه ع هادت مهی پرداخه
تا جاخی که من خاد دارم در اخن اخام کسی در خانه کمتر او را مهی دخهد و په
خدا بر او چ دخن توفی داده بود در سا  8311وقتی که ج

از پیهروزی انقهش موفه شهد بهه دخهدار حضهرت امهام خمی هی بهرود او خوشهحا بهود کهه

عهرا بها توروهه آمرخکها بهر علیهه اخهران صهورت گرفه شهور و شهو ج ههه و ج ه

در د او بهود و بهی

تابی می کرد در روزيای آخر پدرم به او گف محمهد باخهد ازدوا ک هی و تشهکی خهانواده بهديی ولهی او دلهش بهه يهوای ج ههه و عشه بهه امهام پهر مهی زد و در سها
 8366پرنده کوچکی که دلش بهه عشه دوسه پهر مهی زد پهرواز کهرد و روزيهاخی کهه ج ه

در آبهادان شهدت زخهادی داشه بهه شههادت رسهید او بهه آرزوی خهوخش

رسید و يرچه از شهید محمد خیری ب وخم کم گفتهه ام بهه حقیقه باخهد ب هوخم شههیدان را شههیدان مهی ش اسه د آنهائیکهه رفت هد و جانشهان بهرای اسهشم ف ها کردنهد و
شعارشان اخن بود که خا مثه امهام حسهین (ع) باخهد رفه خها مثه زيهرا ( ) باخهد زنهدگی کهرد و االن ادامهه دادن راه شههدا مثه قیهام آنهان در زمهان ج ه
دشمن اس  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:

گرامی باد .

بهر علیهه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه شهید محمهد خیهری فرزنهد شهاه حسهین  ،بسهم اهلل القاسهم الج هارخن ب هام خداونهد انتقهام جوخ هده و انتقهام گیرنهده از ظالمهان و سهتم ران بخصهو

کهافران

خداوند ت ار و تعالی وعده داده اس که ح مظلومهان را از ظالمهان مهی گیهرم در مهدتی کوتهاه  ،بطورخکهه اگهر شه باشهد بها سهفیدی صه و اگهر روز باشهد بها زردی
و غرو آفتا نمی کشد که ح مظلومان از ظالمان مهی گیهرم بهه آنهها بهاز مهی گهردانم و خداونهد بهه مؤم هان وعهد? پیهروزی و مهژده داده اسه وقتهی دو گهروه کهافر
و مؤمن در مقاب يم می اخست د و مهی ج هد کهافران از آنجهاخی کهه اخمهان ندارنهد گهروه مهؤمن را بسهم ر الشههدا و الصهدخقین ب هام خداونهد و ر پروردگهار  " ،انها
هلل و انا الیه الراجعون " مها يمهه از خداونهد يسهتیم و بهه سهوی او بهر مهی گهردخم مهن محمهد خیهری فرزنهد مشههدی حسهین خیهری کهه بهه نهدای " يه مهن ناصهر
خ صرنی " حسین (که می گوخد کسی يسه مهرا خهاری ک هد ) بعهد از يهزار و چهارصهد سها ل یه

گفتهه و داورل انهه بهه ج ههه ج ه

کهه جههاد خکهی از اصهو دخهن

اسشم اس آمده تا در خط سرخ شهادت حسهین (ع) حرکه ک هیم و بهه آرزوی خهودم کهه يمهان شههادت اسه برسهم ؟؟؟ شههید نهزد خداونهد يشه خصهل دارد اخهن
وصیت امه در ساع ( 1/36بعدازظهر ) در س ر نوشهته ام و چهراغ آن سه ر خهرا بهود و پشه سهريم خهامو

مهی شهد  .در پاخهان از پهدر و مهادر عزخهز و گرامهی مهی

خوايم که مرا حش ک د و اگر برای آنها فرزنهد الخقهی ن هودم بهه بزرگهی خودشهان و بهه خهوبی حسهین (ع) مهرا ب خشه د  .از يمهه قهوم و خوخشهان و يهم محلهی يهاخم
از بزر تا کوچ

 ،از خواير تا بهرادر يمهه و يمهه سهشم مهی رسهانم و امیهدوارم کهه مهرا ب خشه د  .انشهااهلل  ...مهن انتظهار دارم کهه اگهر مهن شههید خها دسهت یر شهدم

دخ ران يست د و انتقام می گیرند  .سرتاسر اخران س ر و يمه رزم هده يسهت د  .بهه امیهد پیهروزی اسهشم بهر کفهر بهه ري هری امهام امه ؟؟؟مهی روخهم تها بها خهون خهود
درخه اسههشم را آبیههاری ک ههیم و اسههشم را در سههط جهههان ؟؟؟ و آنههرا بههه انقههش مهههدی موعههود پیونههد ديههیم  .درود بههر خمی ههی  -سههشم بههر رزم ههدگان  -سههشم بههر
شهیدان به خصو

دکتر بهشتی  ،رجاخی ،باي ر و يفتهاد خهار بها وفهای امهام  .پیهروز بهاد اسهشم  -برقهرار بهاد در سهط جههان پهرچم خهونین اسهشم  .در پاخهان از پهدر و

مادرم می خوايم که اگر انشاءاهلل شهادت نصهی مهن شهد خهدای نکهرده بهی صه ری نداشهته باشه د و خهدای نکهرده چیهزی ن وخ هد کهه دشهم ان خهون مهن و شههیدان
بخصو

دشم ان خط اسشم م افقین خل خوشحا شوند و از آن بهره ب یرند  .خداحافظ -پیروز و موف باشید  .والسشم علیکم و رحم اهلل و برکاته .

خاررات:
موجود نیس
8111111KAKA668-668.jpg, 8111111MSAA668-668.jpg, 8111111KVAC668-661.jpg, 8111111KVAC668-668.jpg, 8111111KASA668668.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید علی اصغر علیزاده
تاریخ تولد1685/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :قاموس
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید علی اصغر علیزاده  :شههید بزرگهوار در خهانواده ای مهؤمن و معتقهد در بیسه و خکهم شههرخور مهاه  8331دخهده بهه جههان گشهود و نهام پهدر شهان علهی
باز می باشد که خهود بازنشسهته ارتهش مهی باشهد  .بعهد از آن بهه يمهراه خهانواده خهود رايهی ممسه ی  ،فیهروز آبهاد و فراشه د شهد و تحصهیشت خهود را در شههر يهای
مبکور تا کش

چهارم دبیرستان دن ا کهرده و در حهین در

خوانهدن بهه ع هوان بسهیجی دوبهاره رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و سهرانجام درکهربشی  1در

م طقه شلمچه انجام وظیفه مهی کهرد  .شههید بزرگهوار فرزنهدار شهد  .خهانواده او بسهیار مهربهان و متهین بهود و در يهر صهورت رضهاخ پهدر ومهادر را جله مهی نمهود و
برای انقش اسشمی دلسوزی می کرد و در رايایما خیها شهرک مهی کهرد و نمهاز سهر وقه را فرامهو
اصاب ترکش به سی ه به فیض عظیم شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

نمهی کهرد تها اخ کهه در شهلمچه در تهارخ  8361/86/16بهر اثهر

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8138111KASA668-668.jpg,علی زاده علی اصغر .jpg, 8138111KASA663-668.jpg, 8138111KASA661-668.jpg, 8138111KASA663-668.jpg,
8138111KASA661-668.jpg, 8138111KASA661-661.jpg, 8138111KASA666-668.jpg, 8138111KASA666-661.jpg, 8138111KASA667-668.jpg

8138111KASA667-661.jpg, 8138111KASA667-663.jpg, 8138111KASA661-668.jpg, 8138111KASA661-668.jpg, 8138111KASA661661.jpg, 8138111KASA661-663.jpg, 8138111KASA661-661.jpg, 8138111MKAA668-668.jpg, 8138111MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کرمعلی خشنودی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/7 :

نام مدرسه :کمال
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه ی شههید بزرگهوار کرمعلهی خشه ودی  :شهههید کرمعلهی خشه ودی در تهارخ  8336/8/1در روسهتای فدشهکوخه بههه دنیها آمهد  .شههید در خهانواده ای مستضههع
اما متدخن و با اخمان بهزر شهد  .در سهن شهش سهال ی بهه دبسهتان کمها رفه و دوران دبسهتان را در يمهان مدرسهه بهه پاخهان بهرد  .شههید بزرگهوار در ک هار در
درو

،

دخ ی را يم از قرآن غاف ن ود و در محضر پدر و عمهوی خهود قهرآن را فهرا گرفه و يمیشهه بها پهدر خهود بهه مسهجد مهی رفه و در نمهاز جماعه شهرک مهی

کرد  .تا اخن که به مدرسه راي مائی رف  .در اخن زمان عهشوه بهر کاريهای مدرسهه در کاريهای م هز يهم کمه

مهی کهرد  .در کهش

دوم راي مهائی بهود کهه تصهمیم

گرف به ج هه برود به يمین خارر به بسیج رفه ولهی چهون سه ش کهم بهود ق هو نکردنهد  .ولهی بها اصهرار و پافشهاری و گرخهه و زاری ق هو کردنهد و در سها 8368
برای دوره ی کارآموزی به کازرون رف و 11روز در آن جها آمهوز

دخهد  .دو روز بهرای اسهتراح و دخهدن پهدر و مهادر خهود بهه خانهه آمهد و بعهد روانهه ج ههه شهد و در

حملهه رمضهان شههرک کهرد و ضهربه ی مهلکههی بهه دشههمن زده بودنهد و شههید حتههی بها سههن کهم توانسهته بههود چ هد عراقههی را اسهیر ک هد و تحوخه بديهد  .در تههارخ
 8368/1/7در حمله سهوم رمضهان شهرک کهرد و در اخهن عملیهات بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره بهه سهر بهه شههادت رسهید  .روحهش شهاد و رايهش پهر ريهرو بهاد .
والسشم .

وصی نامه:
بسمه تعالی
خدم پدر و مادر بزرگوارم سشم عر

می ک م امیدوارم کهه يمیشهه صهحی و سهالم باشهید  .بهاری پهدر و مهادرم اگهر از حها اخ جانه بخوايیهد يهی مشلهی نهدارم و

صحی و سالم يستم و يمین حاال که دارم نامه می نوخسهم بها محمهد حسهین خهادمی  ،اسهف دخار پها پهور و مشههدی اک هر و اسهداهلل کهرد امیهری پهلهوی يهم يسهتیم
 .مادر و پدر جان اصشً يی غصه ای برای من نخورخهد مهن انشهاءاهلل صهحی و سهالم يسهتم و يهی مشلهی نهدارم خهدم تمهام اقهوام خهودم سهشم عهر
زن عمو حاجی غهشم حسهین و زن مشههدی غهشم ع ها

مهی که م .

و عمهو حهاجی بابها و مشههدی قهدمعلی بها عمهو جهواد و زن عمهو مشههدی قهدم علهی و عمهو کهاظم و عمهو

جعفر و زن جفعر و زن آقا با آقا سشم می رسانم و تمهام قهوم يها بها خهانواده سهشم مهی رسهانم  .مشههدی به

میهرزا بها خهانواده  ،دائهی مصهطفی بها خهانواده  ،ق هاد بها

خانواده سشم می رسانم  .من االن که اخن نامه می رسهانم آمهده اخهم در مقهر فرمانهديی بهرای اسهتراح بهاز يهم مهی گهوخم پهدر جهان بها مهادر از شهما خهوايش و تم ها
دارم اصشً برای من غصه نخورخد اگر می خوايید مرا رنهج نديیهد اصهشً غصهه نخورخهد و بروخهد بهه خانهه آقها ب وئیهد مهن بها محمهد حسهین بها يهم يسهتیم و صهحی و
سالم يستیم  .خداحافظ  .فرزند کوچ

شما کرمعلی خش ودی  . 8368/3/36 .والسشم .

خاررات:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدم پدر بهتهر از جهانم ج ها آقهای محمهد علهی خشه ودی سهشم عهر

مهی که م  .امیهدوارم کهه صهحی و سهالم باشهید  .پهدر جهان اگهر از شهرح فرزنهد بخوايیهد

ارشعی پیدا ک ید يی مشلی ندارم از درگاه خداوند متعا ص ر و شکی ائی شما را می خوايم و تو ای مادر ه
8171837KASA668-668.jpg, 8171837KASA668-661.jpg, 8171837KASA668-663.jpg, 8171837KASA668-663.jpg
8171837KNAA668-668.jpg, 8171837KNAA661-668.jpg, 8171837KNAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عباس اکبر پور
تاریخ تولد1681/5/3 :
تاریخ شهادت1631/5/18 :

نام مدرسه :کورش
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید ع ا

اک رپهور  :شههید ع ها

اک رپهور فرزنهد غشمحسهین در بیسه و نههم اردخ هشه مهاه سها  8331در روسهتای اک هر آبهاد بخهش ششهده از توابه

شهرستان فسا در خانواده ای مهبي ی  ،معتقهد  ،نجیه  ،شهرخ  ،باصهفا و در يالهه ای از سهادگی دخهده بهه جههان گشهود  .او در دامهان مهادری مهربهان و پهدری زحمه
کش و با اخمان پرور

خاف  6 .ساله بهود کهه بهه دبسهتان زادگهايش رفه و دوره ی ابتهدائی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بعهد از آن سهه سها دوره ی راي مهاخی

را پش سر گباش ع ها

بهرای ادامهه ی تحصهی وارد دبیرسهتان شهد  .سها چههارم دبیرسهتان را بهه پاخهان نرسهانده بهود کهه بهه يمهراه دخ هر دوسهتانش بهه پاخ هاه

مقاوم بسیج مراجعه کرده و برای رفتن به ج ههه ث ه نهام نمهود  .بیسه و دوم فهروردخن مهاه سها  8368بهود کهه از ررخه بسهیج رايهی ج ههه شهد مهدتی در ج ههه
حضور داشه تها اخهن کهه در عملیهات بیه المقهد
خاف و بستری شد  .ع ا

در يجهديم اردخ هشه مهاه سها  8368از ناحیهه ی گهردن و پهای چه مجهروح و بهه بیمارسهتان مشههد انتقها

چ دخن ماه در بیمارستان بسهتری بهود امها بهه عله جراحهات زخهاد روز بهه روز حهالش وخهیم تهر مهی رشهد  .چهون مهدت يها در آن جها بهود و

دلش برای دخ ر افراد خانواده ت

شهده بهود په

بهه اصهرار خهود و مهادر

بهه بیمارسهتانی در شهیراز انتقها خافه چ هد روزی در آن جها بسهتری بهود تها اخهن کهه در

چهارديم مرداد ماه سا  8368به درجهه ی رفیه شههادت نائه آمهد  .پیکهر پها و مطههر
يمرزمانش به خا سارده شد  .خصوصیات اخشقی شهید  :شههید ع ها

رهی مراسهم باشهکويی در قطعهه ی شههدای امیهر حهاجلو در ک هار دخ هر

اک رپهور فهردی مهربهان و بها اخمهان بهود  .او خهود بهه نمهاز او وقه ايمیه مهی داد و دخ هر

افراد خانواده را به رعاخ اخن امر تشوخ می نمود  .او با اقوام خصوصاً پدر و مادر با خوشروخی رفتار می نمود  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید ع ا

اک رپور

ب ام خداوند بخش ده مهربان ب ام آن خدائی که مها را از نیسهتی بهه يسهتی آفرخهد وپه

از آن بهاز يهم يهر وقه کهه بخوايهد جهان مها را خوايهد گرفه (انها هلل وانها الیهه

راجعون)ما يمه از اوئیم وبه سوی او خوايیم رف باالخره انسهان از دنیها خوايهد رفه په

باخهد راه را درسه انتخها کهرد خها مهر افتخهار آفهرخن نمهی تهوان اسهم آن

را مر گباش بلکه شهادت خع ی بدن ا شهادت رف وح را از ظالم گرفه وبها مهر ذله بهار از دنیها بهروخم وزخهر بهار ظلهم بهروخم ب هام ري هر ب هام آن کهه ري هر را
برای ما آفرخد تا راه ح را از بار برای ما مشهخص ک هد ب هام ري هر ک یهر انقهش ري هر بهزر خمی هی ک یهر خمی هی عزخز،خمی هی به شهکن وصهیتم را بها نهام ري هر
شروع می ک م ري ری که به من راه را نشان داد وراه خود را انتخها کهردم حها کهه مهن بوسهیله ري هرم -عزخهزم -راه خهود را انتخها کهردم بهه مله وبهه امه خهود
به ع وان ؟؟؟خ
ديید وتا خ

برادر کوچکتر می گوخم که اخن امهام عزخهز وبهزر را ت هها ن بارخهد واسهشم را خهاری ک یهد وراه امهام را ادامهه ديیهد واسهشم را بها خهون خهود گسهتر
دخن جهانی يمه گیر شود واخهن جمههوری اسهشمی را خهاری ک یهد تها کهه خه

جمههوری يمهه گیهر شهود ويمهه جههان انشهاءاهلل ؟؟؟ال الهه اال اهلل در آخ هد

وامیدوارم اخن رايی که من می روم بهرای خهدا ودر راه خهدا وفقهط يهدفم(اهلل)باشهد ودر ي هامی کهه اخهن وصهی نامهه را مهی نوخسهم کهه دلهم از شهو شههادت ل رخهز
اس وسراسر وجودم را عش وشهادت به لقاء اهلل فرا گرفته اس خهداخا اخهن توفیه را نصهی م فرمها ورايهی کهه ت اخها کهرده ام ابه قهدم وتها مهرز شههادت پهیش روم
وآن را در آغو

گیرم وشهادت را ؟؟؟ب خشهم وبهه پهدرومادرم وصهی مهی که م کهه در شههادت م صه ور باشه د وصه ر انقشبهی را پیشهه ک هد ودر شههادت مهن رهوری

ن اش د کهه دشهم ان اسهشم خوشهحا گردنهد وبهه بهرادر وخهوايرانم مهی خهوايم کهه در شههادت مهن صه ور باشه د وصه ر را پیشهه ک هد و؟؟؟کهمهرا در ک هار شههیدان
اک رآبادی در امامزاده شهیدان به خاکم بساارخد.والسشم خداحافظ شما ع ا

اک رپور

خاررات:
موجود نیس
اک رپور ع ا .jpg, 8661116KASA668-668.jpg, 8661116KASA668-661.jpg, 8661116KVAA668-668.jpg
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 فسا: نام حوزه بسیج دانش آموزی
 فسا:نام شهرستان

شهید ابراهیم همتی
1683/1/7 :تاریخ تولد
1631/11/11 :تاریخ شهادت

 کورش:نام مدرسه
:زندگی نامه
موجود نیس
:وصی نامه
موجود نیس
:خاررات
موجود نیس
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد جواد اسماعیلی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :گلستان سعدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید جهواد اسهماعیلی  :شههید جهواد اسهماعیلی فرزنهد نهادعلی در ديهم آذرمهاه  8336در روسهتای دسهتجه از توابه شهرسهتان فسها در خهانواده ای مهبي ی و
کشاورز به دنیا آمد و بزر شد و تحصیشت خود را تها چههارم دبیرسهتان ادامهه داد  .شههید محمهد جهواد اسهماعیلی از اوان کهودکی نمهاز مهی خوانهد خصوصهاً نمهاز شه
و ش ها از تر

خهدا بسهیار گرخهه مهی کهرد و در يمهه احهوا بهه خهاد خهدا بهود و سهعی مهی کهرد زبهان و ن هاه و رفتهار

از يهر گ هايی ن هه دارد  .شههید بزرگهوار در

بح وحه انقشبی جوانی بیش ن هود ولهی سهخ ان حضهرت امهام خمی هی (ره) پی یهری مهی نمهود و در شهعار نوخسهی روی دخواريها بهه دوسهتانش کمه
بزرگوار با عش و عشقه بخصوصهی کهه بهه ج ههه يهای ج ه

مهی کهرد  .شههید

داشه و بهه ارزشههای اسهشمی و انسهانی ايمیه فهراوان مهی داد بهه ج ههه يهای جههاد اک هر و اصهغر

شتاف و در عملیاتها خالصانه ج یهد و خهدم نمهود  .شههید بزرگهوار جهوانی پها بهی آالخهش مهردم دار و خیهر و مهربهان بهود و در سهختیهای دوسهتان و يمسهاخه يها
بسیار مشک گشا بود  .شهید بزرگوار در تشی ج ازه شههدا شهرک مهی نمهود و براخشهان دعها و زخهارت يهای داخه مفهاتی مهی خوانهد  .شههید محمهد جهواد اسهماعیلی
سرانجام در تارخ  8361/86/3در م طقه ام الرصامی بر اثر اصاب تهرکش بهه گلهو بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در گلهزار شههدای دسهتجه بهه خها سهارده شهد
 .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصیت امه حقیر محمد جواد اسماعیلی  " :البخن آم هوا يهاجروا جايهدوا فهی سه ی اهلل بهاموالهم و انفسههم اعظهم درجهه ع هد اهلل و اولوه
آوردنههد و از ورههن يجههرت گزخدنههد و در راه خههدا بمهها و جانشههان جهههاد کردنههد آنههها را نههزد خههدا مقههام بل ههدی اس ه و آنههان بلخصههو

يهم الفهائزون " آنانکهه اخمهان
رسههت اران و سههعادتم دان دو

عالم د "سوره توبه آخه  " " 81خا اخهها الهبخن آم هوا اذا لقیهتم فوهه فهاث توا و اذکهرو اهلل کثیهرا لعلکهم تفلحهون  ،ای کسهانیکه اخمهان آورده اخهد يرگهاه بها فهوجی از دشهمن
مقاب شدخد پاخداری ک ید و خدا را پیوسهته خهاد آرخهد باشهد کهه فیروزم هد و فهات گردخهد  -سهوره انفها آخهه  " " 33و مها جعلهه اهلل اال بشهری و لتطمهون بهه قلهوبکم و

ما ال صر اال من ع د اهلل ان اهلل عزخز حکیم (و اخن فرشهت ان را خهدا نفرسهتاد م هر آنکهه بشهارت و مهژده فهت باشهد و تها دلههای شهما را (بوعهده خهدا ) مطمهون سهازد و
بدانید که نصرت و فیروزی نیس م ر از جان خهدا کهه خهدا را کمها قهدرت و حکمه اسه  -سهوره انفها آخهه  ". 1ق ه از يرچیهز مهی گهوخم کهه ب هده حقیهر گ هه
کار بسیار کوچ

می باشم و کسی نیستم که بخهوايم سهخ ی ب هوخم و خها صهح تی بکه م و اخهن چ هد کلمهه ای کهه بهه عقه ناقصهم رسهیده اسه و در حهد وظیفهه و

تبکر می باشد  .خدا را فرامهو

نک یهد و در کارياختهان خهدا را نهاظر بهر اعمها خهوخش بدانیهد و بهرای رضهای خهدا و مخلصهانه کهار ک یهد  .قهرآن کتها آسهمانی ت هها

ن بارخهد از اسهرا و ت هبخر باريیزخهد  .از اخهتش و تفرقههه دوری ک یهد و وحهدت را جفهظ ک یهد  ،بههار سهفر را آمهاده ک یهد و يمیشهه بیههاد مهر باشهید يهرک
ررخقی که می توانید دخهن خهدا را مهدد و خهاری ک هد ،رفهتن بهه ج ههه يهای ج ه

و شهرک در اخهن جههاد بهزر و مقهد

را فرامهو

بهه يههر

نک یهد  .د بهه دنیها ن دخهد و

فرخ ظاير و زر و بر آن نخورخد که اخ جا جای آزماخش اس نهه محه آسهاخش و اخ جها جهای ع هور اسه و نهه محه سهرور  .امهام عزخهز اخهن نائه بهر حه امهام
زمان (عج) را ت ها ن بارخد و گو

بهه او باشهید و امهام را دعها ک یهد  ،مسهجديا اخهن سه ريای اخمهان و ع هادت را فرامهو

نک یهد  .د بهه دنیها ن دخهد و فرخه ظهاير

و زر و بر آن نخورخد که اخ جا جای آزماخش اس نه مح آساخش و اخ جها جهای ع هور اسه و نهه محه سهرور  .امهام عزخهز اخهن نائه بهر حه امهام زمهان (عهج) را
ت ها ن بارخد و گو

به او باشید و امام را دعها ک یهد ،مسهجديا اخهن سه ريای اخمهان و ع هادت را فرامهو

نک یهد بهرادران عزخهز محصه سه ر مدرسهه را حفهظ ک یهد

و اخمان و علم را توأم و بايم و در ک ار يم به ع وان دو بها جهه پهرواز بهايم بیاموزخهد و جههاد و ج ههه را فرامهو

نک یهد و بها اخهن کارتهان مشه محکمهی بهر پهوزه

به خا مالیده شده استک ار و کفر جهانی وارد آورخهد  .از پهدر و مهادر عزخهزم مهی خهوايم و عاجزانهه تقاضها مهی که م کهه مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و شهما ای پهدر و
مادرم برای من خیلی زحم کشید و اگر اخن زحمات و تربی صحی شما ن هود مهن بهه اخ جها نمهی رسهیدم و اگهر نتوانسهتم حقهی کهه شهما برگهردنم دارخهد ادا که م مهرا
به بزرگی خودتان ب خشید و حشلم ک ید  .از برادران و خهوايرانم مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد  .از کلیهه کسهانی کهه بهر يهر جهه نسه تی و آشه ائی بها
حقیر داشته و کلیه دوستان و آش اخان خوايشم دم که مرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و عاجزانهه تقاضها مهی که م کهه يهرک
و يرک

يرگونهه نهاراحتی و بهدی از حقیهر دخهده اسه

حقی بر گردن حقیر دارد مرا ب خشهد و مهرا حهش ک هد  .و در ضهمن چ هد کلمهه نهاچیز و سهخ ی کوتهاه بها دالوران و عزخهزان خهداجوی گهردان فجهر امیهدوارم

که سشم گرم و صمیمانه مرا بابخرخد و خداوند بهه يمهه شهما عهزت و پیهروزی ع اخه فرماخهد و امیهد اسه کهه در يمهه کاريها خهدای بهزر را در نظهر ب یرخهد و يمهه
چیز را از او بدانیم و ير کاری را بخارر او انجام ديیم زخرا که مها ذلیه و خهوار يسهتیم و يمهه چیهز از اخهن اسه کهه انشهااهلل اخهن وحهدت و يم سهت ی و مع هوختی کهه
دارخد حفظ فرمائید و ن بارخهد کهه خهدای نهاکرده خللهی در آن اخجهاد شهود خداونهد انشهااهلل فرمانهديان عزخهز و خدمت هباران گهردان را محافظه فرماخهد کهه عاشهقانه و
دلسوزانه به اسشم و انقش خدم می ک د و شه و روز بهرای اسهشم تهش

مهی نماخ هد و يهی تهوقعی از کسهی ندارنهد و وقه بهرای خهدا و بهه خهدا کهار مهی ک هد

که خادداش و مزد او خوايد داد و ب ده ذلی شهرم ده يمهه آنهايسهتم و نهاتوان عهاجزم کهه بخهوايم در شهنن آنهها چیهزی ب هوخم امیهدوارم کهه يم هی شهما مهرا حهش
ک یههد و ب خشههید از تمههامی و ت ه

ته

بههرادران گههردان رل ه بخشههش مههی که م و حههش بههودی مههی رله م و جههداً از شههما مههی خههوايم کههه مههرا ب خشههید و از شههما

خوايشم دم که اخن چ د روزی که مزاحم شما بهودم يهر گونهه بهدی از مهن دخهده اخهد و يرگونهه حقهی بهر گهردن حقیهر دارخهد ب خشهید و حشلهم ک یهد خداونهد بهه يمهه
شما اجر و پیروزی ع اخ فرماخد  .ضم اً از شما خوايشهم دم کهه يهر کهدامتان کهه موفه شهدخد در شه او ق هر بهراخم نمهاز وحشه بخوانیهد ،سهعادت و پیهروزی شهما
را از خدای بزر خوايهانم  .امهام را فرامهو

نک یهد دعها را بهه جهان امهام خادتهان را نهرود والسهشم  .خهداخا خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی را ن ههدار  .وصهی نامهه

محمد جواد اسماعیلی  .والسشم .

خاررات:
موجود نیس
اسماعیلی محمد جواد.jpg
8637781MKAA668-668.jpg, 8637781MKAA668-661.jpg, 8637781MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جالل انصاری جابری
تاریخ تولد1684/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه :گلستان سعدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شههدی موسههی ابوالحسه ی در تهارخ  8333/3/81در خههانواده ای مههبي ی در روسهتای صههحرا رود شهرسههتان فسهها تولهد خافه  .شهههید ابوالحسه ی در سههن  6سههال ی بههه
دبستان روستای صحرارود رف و دوره ابتدائی و راي مائی را در يمهان روسهتا گبرانهد  .بعهد از آن بهرای تهامین مخهار خهانواده بهه ناچهار تهر تحصهی نمهود و بها تمهام
وجود و در راستای خاری رساندن به پدر در تامین معها
که جهاد در راه خدا داش پیام امهامش را ل یه
المهههدی درآمههد و پ ه

خهانواده بهه کهار و تهش

يمه گماشه  .شههید ابوالحسه ی يجهده سهاله بهود کهه بهه خهارر اشهتیا فراوانهی

گفه و در بیسه و يشهتم شههرخورماه سها  8368از رهر سهااه رايهی ج ههه يهای ج ه

شهد و بهه عضهوخ تیه

از چ ههدخن مههاه خههدم در ج هههه در روز او مردادمههاه سهها  8361در م طقههه پیرانشهههر بههر اثههر اصههاب تههرکش بههه سههر و سههی ه ا

بههه درجههه

شهادت نائ آمد  .شهید در زمان شهادت  ،نوزده سهاله بهود  .پیکهر پها و مطههر اخهن شههید عزخهز رهی مراسهم بها شهکويی تشهیی و در گلهزار شههدای صهحرا رود بهه
خا سارده شد  .خصوصیات اخشقی  :شهید موسی فردی فعا و با وفها بهه انقهش و اسهشم عزخهز و علهی الخصهو
راضی نمی شدبا ل ها

سهخ ان امهام بهود او شخصهی بهود کهه يهی گهاه

سهااه و بسهیج بهه کوچهه و خیابهان بهرود تها جله توجهه ک هد  .او در عملیهات والفجهر بسهیار خهدمات شهاخانی انجهام داده اسه  .روحهش شهاد و

رايش مستدام باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
" من الموم ی رجا صدقواما عايدوا اهلل علیهه و مهن قضهی نح هه و مه هم مهن خ تظهر و مها بهدولو ت هدخش " وصهیت امه بهرادر شههید موسهی ابوالحسه ی ؛ رحمه واسهعه
خداوند به آن پدران و مادرانی کهه شهیعیان ن هرد در میهدان کهارزار و مجايهدان بها نفه

در شه های نهورانی را در دامهان پاکشهان تربیه نمودنهد .امهام خمی هی بها درود و

سشم به مهدی صاح الزمان عج اهلل اخن خ انهه م جهی عهالم بشهرخ و بها سهشم و درود بهه نائه بهر حقهش خمی هی به شهکن و بها سهشم بهه امه شههید پهرور و
قهرمان اخران من به ع وان خ

خدمت زار شهما کهه در راه خهدمت زاری بهه اسهشم شههید شهدم اگهر توانسهتم اخهن فتحهی بهزر از خداونهد متعها ب یهرم و تهوفیقی پیهدا

ک م برای شما پیامی دارم او شرع ک م کهه از خه
نمودم من به خارر اخن در اخن ج

موضهوع مهن يهم کهه روی اخهن موضهوع سهوء اسهتفاده نشهود و مهن بهه خهارر اخهن در اخهن جههاد مقهد

شهرک

ج یهدم مهن بهه خهارر اخهن بهرای انقهش جهان فشهانی کهردم کهه امهام را ت هها ن باشهته باشهم و سههمی در اخهن انقهش داشهته

باشم و پیش خداوند متعا سرافراز باشم و به جم شهدا پیوسته باشهم و مهن در مقابه از شهما مله شههید داده عاجزانهه مهی خهوايم کهه بهه رسهال شههدا گهو

فهرا

ديید به آنها عم نمائید چون که آنها بیاد خهدا بودنهد باخهد بهه دنیها آن بیهاد انسهانی و مسهوولی پهبخرفتن بهود  ...آری مله اخهران آری اسهم محمهد صهلی اهلل علیهها
شهدا رفت د و مسوولی ب

بزرگی به دو

ما گباشت د که اگهر بخهوايیم از زخهر مسهوولی شهانه خهالی ک هیم مسهوولیم و ته

ته

مها باخهد جواب هو باشهیم مهن از شهما

عاجزانه می خوايم که ن بارخد ع اصری که دس اندر کارنهد و مهی خواي هد بهه اخهن انقهش ضهربه بزنهد و انقهش نهابود و خهون شههدا پاخمها ک هد کهاری  ،خهش از
اسشم انجام ندي د کهن نتیجه آن ضرر به انقش اسشمی می باشد امر ام ای امه شههید پهرور سهجده شهکر بهه جها آورخهد کهه خداونهد بهرای تهروخج دخهن خهود شهما
را انتخا نمود و شما يم يمان رور که شهدای اسهشم را خهاری کهردن و بهه خهوبی وظیفهه شهان شه اخت د و انجهام دادنهد مان هد آنهها و در راه آنهها قهدم بردارخهد کهه ان
شاء اهلل پیروزی نزدخ

می باشد فقط در خطر ري ر باشید به حرفهای اخهن پیرجمهاران گهو

فهرا ديیهد و عمه ک یهد چهرا کهه اخهن کهار آمرخکها و نهواکرانش خهورد مهی

ک د و دس از تفرقهه و نفها بردارخهد  " .و اعصهموا بح ه اهلل ؟؟ و ال تفرقهوا يم هی يهم متحهد برعلیهه خصهم زبهون بج یهد و از گهروه گرائهی و حهز گرائهی دسه
بردارخد و فقط خداوند س حان را شکر ک ید آخر من به شما ام شهید داده مهی گهوخم کهه شههیدان بهر مها حه دارنهد په

امهام را ت هها ن بارخهد اسهشم را خهاری ک یهد .

مستجا باد دعای کسانی که زخر ل مهی گوخ هد  .خهداخا  ،خهداخا تها انقهش مههدی خمی هی  ،ک هار مههدی خمی هی را ن ههدار  .والسهشم علهیکم و رحمه اهلل و برکاتهه
.

خاررات:
موجود نیس
8683361KAKA668-668.jpg
8683361MKAA668-668.jpg, 8683361MKAA668-661.jpg, 8683361KASA668-668.jpg, 8683361KASA661-668.jpg, 8683361KASA668663.jpg, 8683361KASA668-661.jpg, 8683361MKAA668-663.jpg, 8683361KASA668-663.jpg, 8683361MKAA668-661611CA.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید سید محمود اوترا
تاریخ تولد1684/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه :گلستان سعدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید سید محمود اوترا  :شههید سهید محمهود اوتهرا فرزنهد سهید مههدی در سهوم اسهف د مهاه  8336در روسهتای نوب هدگان خکهی از توابه شهرسهتان فسها دخهده
بههه جهههان گشههود  .او در خههانواده ای کههه از نظههر مههالی ت دسه امهها از نظههر مع ههوی بااخمههان بودنههد پههرور

خافه  .پههدر

از راه کههارگری بههه تههنمین مخههار خههانواده

مشغو بود  .در سن شش سال ی رايی دوره ی دبسهتان شهد و توانسه بها موفقیه اخهن دوره را پشه سهر ب هبارد  .او در ک هار تحصهی بهه کهارگری مشهغو مهی شهد
تا به پهدر

کمه

ک هد  .په

از آن وارد مقطه راي مهاخی شهد و تها دوم راي مهاخی درسهش را ادامهه داد  .امها په

تر تحصی شد  .در زمهان او گیهری انقهش در تظهايرات يها و مجهال
نشان می داد  .پ

از آن بهه دلیه وضهعی بهد اقتصهادی مج هور بهه

مهبي ی حضهور فعهالی داشه و بهه شهک يهای گونهاگون نفهرت خهود را علیهه رژخهم شهاه

از پیروزی انقش در بسهیج روستاخشهان نهام نوخسهی کهرد و عضهو فعها بسهیج شهد په

از مهدتی کهه از شهروع ج ه

تحمیلهی مهی گبشه عشه

به جهاد او را به سوی ج هه ن رد ح علیه بار کشهاند و در بیسه و خکهم آبهان مهاه  8368از ررخه بسهیج رايهی ج ههه شهد  .او در ج ههه از جهان خهود ماخهه گباشه
و با تمام قوا در برابر دشمن اخستادگی کرد او فهردی بها تقهوا و خهو

برخهورد بهود خصهل نیه

بسهیاری داشه بهه نمهاز

ايمیه مهی داد و نمازيهاخش را او وقه

به جا می آورد  .اجرای دسهتورات امهام را رمهز پیهروزی مهیهن مهی دانسه  .عاشه جههاد و شههادت در راه مهیهن بهود و آن را افتخهاری بهرای خهود و خهانواده ا

مهی

پ داش .او در م طقه ج و مشغو ن ه هانی از مهیهن بهود کهه بهر اثهر اصهاب تهرکش در نههم دی مهاه  8368بهه درجهه رفیه شههادت رسهید  .پیکهر پها و مطههر
ری مراسم باشکويی در گلزار شهدای جلیان به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

گرامی باد .

موجود نیس
8613113MKAA668-668.jpg, 8613113MKAA668-661.jpg, 8613113MKAA668-663.jpg, 8613113MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید جالل حسین پور
تاریخ تولد1684/3/15 :
تاریخ شهادت1633/11/14 :

نام مدرسه :گلستان سعدی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شهید جش حسین پور ؛ شههید جهش حسهین پهور فرزنهد نهوروز در سها  8337در روسهتای نسهان از توابه شهی کوه شهرسهتان فسها در خانهه ای مستضهعفو
کشاورز پیشه پا بهه عرصهه حیهات گباشه و از يمهان اوان کهودکی خهو
دبستان عطار روسهتای نشهان شهد و سهالهای اخهن دوره را خکهی په
شد و سا

ذو و ک جکهاو بهود وی از سهن شهش سهال ی بهرای گبرانهدن دوره تحصهیشت ابتهداخی وارد

از دخ هری بها موفقیه پشه سرگباشه و از شهاگردان نمونهه در اخهن دوره از تحصهیشت شه اخته

با امید فراوان و ذوقهی بهی م تهها بهرای تحصهی در دوره راي مهاخی در مدرسهه راي مهاخی بعثه ث ه نهام نمهود و کهش

او و دوم اخهن دوره را بها جهدخ

و موفقی ساری نمود  .در يمین اخام بهود کهه بهرای کسه علهوم و معهار اسهشمی شهو رفهتن بهه حهوزه علمیهه را پیهدا نمهود خهوخش کهه نهاختها تصهمیم خهوخش را
گرفته و به يمرايی ت ی چ د از دوستان و آش اخان وارد حوزه ی علمیه فسها مهی گهردد په
آنجا را تر و مجددا در کش
حدود خ

از گبشه خه

سها بهه عله خه

سهری مسهائ کهه در حهوزه پهیش آمهد

سوم راي مائی به تحصی مشغو شهد  .در يمهین سها بهود کهه بهر اثهر سهانحه دوچرخهه سهواری شهدخدا مجهروح گشهته بهه رهوری کهه

سا در م ز بستری و از ناحیه پا معلهو گردخهد بها وجهود اخهن اخشهان توانسه دوره سهه سها راي مهائی را بها معهد بهاالئی پشه سرگباشهته و در امتحهان

ورودی دبیرستان دانش اه شیراز در رشته علهوم تجربهی پبخرفتهه شهود و اخهن يهم حهاکی از روح بل هد و اراده آي هین و يهو
در ير دوره از تحصیشت خصوصا دوره دبیرستانی ا

سرشهار آن شههید بهود  .اخهش و رفتهار وی

يم يمه را مجبو خوخش نموده بود  .روحش شاد و خاد و نامش گرامی باد  .والسشم

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وصی نامه شهید جش حسین پهور ؛ نمهی دانهم وصهیتم را بها خهون ب وخسهم خها بها قطهرات اشهکی کهه از چشهمانم ای خهدا از شهو لقهای تهو جهاری اسه خهداخا مهن
گ هکارم ولی امیدوارم که تو ارحم الراحمی ی و اک ون که در بريهه ای از زمهان قهرار گرفتهه اخهم کهه مهی باخسه بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی امهام عزخهز و فرزنهد
؟؟؟ ل ی

گف من يم ب ا به وظیفه شرعی و الههی خهود زنهدگی را ريها کهرده و بهه ج ههه يها مهی روم  .مهی روم تها بها نثهار خهون خهود جهاودان  .نهام اسهشم و کشهور

عزخزمان را امضاء شرافتم دانه ب ماخم اک ون باخهد بهه ج ههه سهفر کهرد باخهد يجهرت کهرد باخهد رفه  .زخهرا سهعادت و نتیجهه مهادر ج ه
ب وئیم ساز

تحمیلهی اسه  .مهی روخهم تها

ازما مسلمانان نیس برادران يم هی دسه بهه دسه يهم ديهیم و بها ري هر عزخزمهان روانهه ی ايهدا مقدسهمان شهوخم و حها وصهی يهاخی دارم کهه

آنها را بیان می ک م .والسشم

خاررات:
موجود نیس
8111866KAKA668-668.jpg
8111866KVAC668-668.jpg, 8111866MKAA668-663.jpg, 8111866MKAA668-668.jpg, 8111866MKAA668-661.jpg, 8111866MKAA668663.jpg, 8111866MKAA668-661.jpg, 8111866MKAA668-666.jpg
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید بهمن صبور
تاریخ تولد1/1/1 :
تاریخ شهادت1/1/1 :

نام مدرسه :مجاهد
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه شهید بهمن ص ور  :شههید بهمهن صه ور در سها ????در خه

خهانواده مهبي ی ومتهدخن در شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد وبهزر شهد .بهمهن دوران ابتهداخی

را در دبسههتان مجايههد بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههانید ودور? دبیرسههتان را درمدرسههه اوحههدی گبرانههد  .شهههید ص ه ور فههردی مههؤمن  ،متعهههد و معتقههد بههه م ههانی اسههشم
وجمهههوری اسههشمی بههود ودفههاع از اسههشم را مهمتههرخن فرخضههه مههی دانسه  .شهههید بزرگههوار از اخشقههی نیکههو برخههوردار بههود وبههین او و خههانواده عههش ? خاصههی وجههود
داش  .شهید عزخز در تمام ساعات ش انه روز با وضهو بهود و يیچ هاه نمهاز شه ش تهر نمهی شهد  .از تمهام وابسهت ی يها و تعلقهات دنیهوی برخهده بهود و فقهط بهه خهدا
عش می ورزخد  .عش ? شهدخدی بهه ائمهه بهه خصهو

امهام حسهین (ع) داشه  .ي هامی کهه ج ه

ج هه يای ح علیه بار شهد  .اخهن شههید عزخهز بسهیار احسها

شهروع شهد بهرای دفهاع از اسهشم و قهرآن و مهیهن خهود رايهی

مسهوولی مهی نمهود و در حهین خهدم بهه اسهشم بهه کلهی زنهدگی خهود را فرامهو

باالخره در تارخ ?? ????/??/در عملیات فت الم ین به شهادت رسیدند  .روحش شاد و خاد

کهرده بهود  .و

پر ريرو باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
سمه تعالی
خدم پدر و مادر و برادران و خوايران بهتهر از جهانم  :په

از تقهدخم عهر

سهشم  ،سهشمتی شهما را از در گهاه اخهزد متعها خواسهتارم  .بهاری اگهر از حها فرزنهد خهود

با خ ر نیستید بدانید که الحمد هلل خیلی خو و در زخر ساخه خداوند بزر بسر می برد  .حا که اخن نامه

8361676MKAA668-668.jpg, 8361676MKAA668-661.jpg, 8361676MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید عوض تقی پور
تاریخ تولد1688/6/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :مولویی
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تقهی پهور فرزنهد محمهد تقهی در ديهم خهرداد مهاه  8333در اک هر آبهاد ششهده از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد و

زندگی امه شهید عو

تقی پهور  :شههید عهو

بزر شد  .شهید عو

تقی پور تحصیشت خهود را تها کهش

سهوم دبیرسهتان ادامهه داد  .شههید بزرگهوار در اخمهان و تقهوا زبهانزد بهود و در روسهتای محه زادگهاه خهود

به ع وان جوانی انقشبی می شه اخت د و در اوضهاع و احهوا انقهش فعالیه يهای شهدخدی در بهه ثمهر رسهیدن اخهن انقهش از خهود نشهان داد  .شههید عهو
جهاد در راه خدا را وظیفه خود می دانس و بهه خهارر عشقهه و اعتقهاد خهود بهه ارزشههای اسهشمی و انسهانی کهشم امهام راحه (ره) را ل یه
کش

تقهی پهور

گفه و تحصهی خهود را در

سوم دبیرستان قط کرد و به ج هه يهای حه علیهه باره شهتاف  .شههید تقهی پهور در تهارخ  8366/88/16بهر اثهر اصهاب تهر کهش بهه بهدن در م طقهه ت ه

چزابه به در جه رفی شهادت نائ آمد  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8861133KAKA668-668.jpg, 8861133KAKA661-668.jpg, 8861133MAKA668-668.jpg, 8861133KASA668-668.jpg, 8861133KASA661668.jpg, 8861133KASC668-668.jpg, 8861133KASC661-668.jpg
و.jpg, 8و.jpg, Untitled-8.jpg, 8861133MKAA668-668.jpg1

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید محمد نبی بازیاری
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/4 :

نام مدرسه :ولیعصر (عج)
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امهه شهههید محمههد ن ههی بازخههاری  :شههید محمههد ن ههی بازخههاری کوشه

قاضهی فرزنههد خلیه در خکههم اردخ هشه مهاه  8331در روسههتای کوشه

شهرستان فسا به دنیا آمد و بهزر شهد  .شههید بزرگهوار تخصهیشت خهود را تها کهش
دعای کمیه و دعهای توسه شهرک مهی نمهود و در پاخ هاه مقاومه کوشه
وجود

قاضههی از توابه

او دبیرسهتان ادامهه داد  .محمهد ن هی در تمهام مراسهم مهبي ی  ،نمهاز جماعه ،

قاضهی فعالیه بسهیار داشه اخشهان نوجهوانی بودکهه تمهام شهراخط خه

فهرد مهؤمن در

نماخان بود  .شههید محمهد ن هی بهه خهارر عشقهه زخهاد خهود بهه ارزشههای انسهانی و اسهشمی بهه ج ههه يهای کفهر سهتیز اعهزام شهد و مهدتی در ج ههه ج هو

خالصانه ج ید  .شهید و خهانواده شههید از خهانواده يهای محتهرم و آگهاه بهه مسهائ اسهشم و انقهش بودنهد و آنهها مهی گفت هد پسهرمان امانه بهود و امانه را بهه خهدا
برگرداندخم  .شهید محمهد ن هی بازخهاری سهرانجام در تهارخ  8361/88/1در م طقهه شهلمچه بهر اثهر متششهی شهدن بهدن بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و در گلهزار
شهدای کوش

قاضی به خا سارده شد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
بازخاری محمدن ی.jpg, 8617183KASC668-668.jpg

گرامی باد .

6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید زین العابدین دشتبان
تاریخ تولد1685/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :ولیعصر (عج)
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی نامه شههید زخهن العابهدخن دشهت انی  :شههید زخهن العابهدخن در تهارخ  8331/6/81در روسهتای صهحرارود از توابه شهرسهتان فسها بهه دنیها آمهد پهدر و مهادر

از

روی عشقه اخکه بهه خانهدان عصهم و رههارت (ع) داشهت د او را زخهن العابهدخن نامیدنهد  .دوران کهودکی او در خانهه و در میهدان کوچهه يهای روسهتا گبشه  .تها اخ کهه
به سن  6سال ی رسید و وارد دبستان شد  .شههید بزرگهوار تحصهیشت ابتهدائی خهود را در يمهان روسهتا بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و جهه آمهوز

و فراگیهری بیشهتر

وارد مدرسهه راي مههاخی شههید کرامه الههه صهادقی صههحرا رود گردخههد و دوران راي مهاخی نیههز بها موفقیه بههه پاخهان رسههانید  .در سهها  8366بهرای ادام? تحصههیشت بههه
شهرستان فسا آمد و در دبیرستان ولیعصر در رشه ? علهوم انسهانی ث ه نهام کهرد و بهه ادام? تحصهیشت پرداخه .بها شهروع ج ه
در ج هه بود و دوباره به فسا برگش و به مدرسه رف  .در مدرسه به ع هوان خه
ج ههه اعههزام شههد و بهاالخره در تههارخ  8368/8/8در م طقههه شههو

تحمیلهی عهازم ج ههه شهد و مهدتی

م لهغ دوسهتانش را تشهوخ بهه ج ههه رفهتن مهی کهرد مهدتی در فسها بهود و دوبهاره بهه

بهر اثههر اصههاب تهرکش بههه سههر و صههورت بهه شهههادت رسههید  .خصوصهیات اخشقههی شهههید  :شهههید

بزرگههوار فههردی بههود بسههیار مهربههان و دلسههوز و يمههین عارفههه و مح ه او بههود کههه در بههین دوسههتانش بسههیار مح ههو بههود وی انسههانی تششه ر بههود و در ضههمن در
خواندن کار يم می کرد و کم

خر خانواده ا

حسین (ع) شرک می کرد  .روحش شاد و خاد

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس

بود  .بهه نمهاز و روزه خیلهی ايمیه داد و سهعی مهی کهرد کهه نمهاز را بهه جماعه بخوانهد و در مراسهم عهزاداری امهام
گرامی باد .

8116388MAKA668-668.jpg
8116388MKAA668-668.jpg, 8116388MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فسا

شهید کیامرث شاکری
تاریخ تولد1688/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :ولیعصر (عج)
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهید کیامرث شاکری در تارخ  8333/3/8در شهرستان نی رخهز بهه دنیها آمهد .شههید در خه

خهانواده ی مهبي ی بهه دنیها آمهد پهدر

ارتشهی بهود بهه يمهین دلیه بهه

شهريای مختل رفته بودند اخشهان بعهد از نهی رخهز بهه دارا و بعهد از آن بهه فسها آمهده بودنهد  .شههید بزرگهوار در سهن شهش سهال ی در دبسهتان خاقهانی مشهغو بهه
تحصی گردخد  .دوره ابتداخی و راي ماخی را با موفقیه بهه پاخهان رسهانید و در دبیرسهتان ولهی عصهر عجه اهلل تعهالی بهه تحصهی خهود ادامهه داد وی ق ه از انقهش بها
خکی از نشرخه يای قهم مکات هه مهی کهرد و بهراخش نشهرخه مهبي ی بوسهیله پسه مهی فرسهتادند .بعهد از پیهروزی انقهش عضهو گهروه مقاومه ابهوذر گردخهد و شه های
سرد زمستان که يمه در م زلههای خهود بهه خهوا رفتهه بودنهد او و دخ هر دوسهتانش بهه گشه در محه جهه حفهظ ام یه مشهغو بودنهد  .شههید بزرگهوار تها سهوم
دبیرستان در

خوانهده و بعهد از آن رايهی ج ههه شهد  .شههید بزرگهوار دو بهار از رهر بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد در مرت هه دوم در تهارخ  8333/3/8در فکهه بهر اثهر

اصاب ترکش به سر و صورت به شهادت رسیدند  .روحش شاد و خاد

گرامی باد .والسشم

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8316633MAKA668-668.jpg, 8316633KASA668-668.jpg, 8316633KASA663-668.jpg, 8316633KASA661-668.jpg, 8316633KYAA661668.jpg, 8316633KASA661-661.jpg, 8316633KYAA668-668.jpg, 8316633KYAA668-661.jpg

8316633MKAA668-668.jpg, 8316633MKAA668-661.jpg, 8316633MKAA668-663.jpg, 8316633MKAA668-663.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید فتحعلی گرگین پور
تاریخ تولد81/3/18 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :امام صادق
زندگی نامه:
شهید گرگین پور در سا  31بدنیا امد و در فعالیتهابی مبي ی بسیار زخادی شرک نموده اند و سرانجام در سا  66به مقام شهادت رسیدند.
وصی نامه:
يمه انسانها خ

تولد دارند و خ

غیرخداخی باشد که ابدا ارز

مر .يمه مردم تولدشهان بهه خه

ندارد و يی گونه مقامی در او نیس .

خاررات:
اخشان بسیار شوخ ر بودند و مورد توجه يم ی قرار می رفت د.

صهورت اسه امها مهر يمهه انسهانها خکسهان نیسه و ممکهن اسه بعضهی از مرگهها شهیطانی و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید محمدجواد رسولی
تاریخ تولد1681/7/4 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :امام صادقق
زندگی نامه:
شهید محمد جواد رسهولی در تهارخ  1/7/8336در روسهتای امیهر حهاجلو در خهانواده ای مستضهع دخهده بهه جههان گشهود و په
دبیرستان میرف با اخ که خانواده ا
و خو

از پاخهان دوره ابتهداخی و راي مهاخی بهه

به کار کردن او احتیها داشهت د يهم کهار مهی کهرد و يهم تحصهی .از خصوصهیات شههید رسهولی خیلهی بها غیرت،بها تعص ،خوشهرو

ر بود

وصی نامه:
به مادر

گف اگر شهید شدم در جلوی ج ازه ام شهعار بديیهد کهه(اخهن گه پهر پهر ماسه يدخهه بهه ري هر ماسه .اخهن گه پهر پهر از کجها آمهده از سهفر کهر و بهش

آمده)چون سرانجام ير زندگی مر اس چه خو

اس اخن مر در راه خدا باشد.

خاررات:
شهید رسولی در حادثه ای کهه بهراخش رخ داد تصهادفی بهود کهه بهه شهدت آسهی دخهد و از او قطه امیهدکرده بودنهد معجهزه ای رخ داد ودوبهاره زنهده شهد.بهافرا رسهیدن
ماه محرم خودراآماده جهادنمودوآموز
شهیدمحمدجواد رسولی.jpg
موجودنیس

نظامی دخد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید قیطاس نادریان
تاریخ تولد84/3/1 :
تاریخ شهادت37/6/16 :

نام مدرسه :انقالب اسالمی
زندگی نامه:
شهید قیطا

نادرخان در سا  31چشم به جهان گشود وی تحصیشت خود را در مدرسه انقش اسشمی در روستای قاسم اباد گبراند.

وصی نامه:
امیدوارم که خداوند اگرالخ شهیدشهدن بهودم مهرا بها شههدای کهربش بخصهو
تر.شهیدان می روند و مسوولی س ی ی را بردو

بازماندگان می بارند.

خاررات:
اخشان ارادت خاصی به اقای شهیدان (واق در روستای امیرحاجیلو)داشت د.

اقهای شههیدان و مظلومهان تهارخ محشهور گردانهد.چهه سهعادتی از اخهن بهاالتر و عظهیم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید حمید دوگانی
تاریخ تولد1687/1/11 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :بعثت
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگهوار در خهانواده مهبي ی در سها  8337بهه دنیها آمهد پهدر

کهارگر و مهادر

خانهه دار بهود.حمیهد تحصهیشت خهود را در دبسهتان بعثه گبرانهد.در سها

 8366به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
پیامم به شما خوايران حز اهلل اخهن اسه کهه ای خهواير حجها تهو کوب هده تهر از خهون مهن اسه .اسهشم را يرگهز ت هها ن باشهته و يمهواره پیهرو راه امهام و اسهشم
باشید.
خاررات:
موجود نیس .
شهیدحمید دوگانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید حمزه اکبری
تاریخ تولد85/11/18 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :حکیم نظامی
زندگی نامه:
شهید حمهزه اک هری در سها  31در امیرحهاجیلو در خهانواده ای زحمهتکش و فقیهر بهدنیا آمهد.در سهن  6سهال ی بهه دبسهتان رفه و  1سها دوره ابتهداخی را در روسهتای
امیرحاجیلو به اتمام رسهاند.وی دوران راي مهاخی بهه ششهده رفتهه و تحصهیشت خهود را در مدرسهه حکهیم نظهامی ادامهه داد.در تهارخ  86/1/66بهه بسهیج سهااه پاسهداران
فسا مراجعه کرد و عازم ج هه ح علیه بار شد.
وصی نامه:
سفار

من به شما عزخزان اخن اس که پشتی ان والخ فقیه باشید و از خوايران بزرگوارم میخوايم که يمیشه حجا خود را رعاخ ک ید.

خاررات:
به گفته دوس اخشان،اخن شهید بزرگوار بدلی شوخ ر عی که داشت د باعث مح وبی بین يمه دوستانش شده بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید ناصر زارعی
تاریخ تولد1683/3/17 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :خواجه نصیر
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگوار روسهتای داراکوخهه در سها  36بهه دنیها آمهدنام پهدر اخشهان علهی باباومتولهد17/6/8336کهه تحصهیشت اخشهان سهوم متوسهطه،در سها 81/8/8366بهه
درجه رفی شهادت نائ شدند.
وصی نامه:
بعداز من پدرومادرم را تر نک یدويمیشه به آن يا سربزنیدون بارخدکه بعداز رفتن من آنها غصه بخورند.
خاررات:
موجودنیس .
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید ابراهیم همتی
تاریخ تولد1681/1/7 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان ولیعصر
زندگی نامه:
ابههرايیم در خههانواده ای مههبي ی در سهها  8336بههه دنی ها آمههد پههدر

کههارگر و مههادر

خانههه دار بههود.ابههرايیم تحص هیشت خههود را در دبیرسههتان مطهههری آغههازو دوره

راي مههاخی را در مدرسههه شههرخ واقفهی گبرانههدو بههرای ادامههه تحصهی از روسههتای خههود خههار شههد و بههه فسهها آمههد و در دبیرسههتان ولیعصههر در رشههته تجربهی در
خوانددر کش

م هی

سوم دبیرستان به ج هه رف و به درجه رفی شهادت نائ گردرد.

وصی نامه:
به ج هه می رومتا عهد و پیمانی را که در خیابانها،کوچهه يها و مسهاجد و حسهی یه يها بها شهعار اهلل اک هر و بها خداونهد و ري هر و مهردم در راه دخهن او نهدای جهان بسهته ام
وفا ک م.ج هه جای مهدی (عهج) استعاشهقان مههدی بخهدا او را صهدا بزنیهد کهه جهوا شهما را مهی ديد،بهه ج ههه مهی روم تها تحقه بخهش راه ان یهاء و اوصهیا باشهمتا
شاخد خداوند نطر لطفی ک د و ما را در راه خود
خاررات:
موجود نیس
موجود نیس

قربانی سازد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید ذوالفقار نظری
تاریخ تولد81/6/1 :
تاریخ شهادت33/1/14 :

نام مدرسه :ذوالقدر
زندگی نامه:
شهید نظهری در سها  31در روسهتای زن هه بهدنیا امهد.دوران ابتهداخی و راي مهاخی را در يمهان روسهتا گبرانهد و دوران دبیرسهتان را بهه شهرسهتان فسها رفتهه و در رشهته
تجربی در مدرسه ذوالقدر ری نمودند که در يمان زمان با ل ی

گفتن به فرمان حضرت امام به ج هه يای ح علیه بار اعزام شدند.

وصی نامه:
نصیح من به دانش اموزان و جوانهان عزخهز اخهن اسه کهه بها در

خوانهدن راه مها را ادامهه دي هد و کشهورمان را از محتها بهودن بهه بی ان هان نجهات دي هد و يهی

وق مساجد را خالی ن بارند.
خاررات:
اخشان بسیار زخ ا خاررات خود را تعرخ میکردند که يمین امر باعث مح وبی شدخد اخشان شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید عوض تقی پور
تاریخ تولد88/6/11 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :شریف واقفی
زندگی نامه:
شهید عو

تقی پور در سا  33بدنیا امده انهد.اخشهان عشقهه خاصهی بهه امهام خمی هی داشهت د .يمیشهه در کاريها يمیهار و يمهد پهدر و مهادر

بهود و عشقهه زخهادی

به دخن اسشم و پاخ د بودن او به اخران باعث شد که در تمام فعالیتهای مبي ی حضور گسترده ای داشته باشد.
وصی نامه:
اگر خدا بخوايد ما را جز دوستان خود

قرار میديدو من را به درجه رفیه شههادت برسهاند.خهداخا تهو میهدانی کهه مهن بهرای مقهام و مها و غ یمه بهه ج ههه نیامهده ام

من فقط برای رضای تواز دنیا و ما و زندگی و پدر و مادر و دوسهتانم گبشهتم،چون بازگشه مها يمهه بهه سهوی توسه په
به سوی تو بیاخم.
خاررات:
اخشان عشقه زخادی به حضرت امام داشته اند و يمیشه و در يرحا سخ ان اخشان را باريا و باريا تکرار میکردند.

چهه بهتهر کهه زودتهر و بها بهار گ هاه کمتهر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید علی اصغر شفیعی
تاریخ تولد85/1/1 :
تاریخ شهادت31/8/5 :

نام مدرسه :شریف واقفی
زندگی نامه:
شعید شفیعی در سا  31در روستای اک رابهاد بهدنیا امهد و بها وجهود سهن کهم بهرای زنهدگی بسهیار تهش
مبي ی و نماز جمعه شرک می نمود و عشقه زخادی به نماز و دخن مقد

میکهرد و در برابهر مشهکشت بسهیار مقهاوم بهود ودر فعالیتههای

اسشم داش  .سرانجام در سا  66به مقام شهادت رسیدند.

وصی نامه:
سشم من را به خانواده ام برسانید و ب وخید که افتخار ک د که فرزندشان برای دفاع از دخ ش به شهادت رسید.
خاررات:
اخشان در کاريا بسیار ص ور بودند و يمیشه در يمه کاراياخشان موف بودند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید محمدحسن عوضی
تاریخ تولد51/1/15 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شریف واقفی
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگوار تحصیشت ابتداخی خود را در اک رابهاد گبراندنهد.در فعالیتههای مختله شهرک میکردنهد و در سهن بسهیار کهم بهه ج ههه رفه و در سهن  88سهال ی بهه
شهادت رسیدند،اخشان يمیشه در جلسات مختل شرک می مود و در زمی ه يای مبي ی و علمی فعالیتهای زخادی داشته اند.
وصی نامه:
خداخا به فکر فرو رفته ام و فکری به نظرم رسهید و ان اخ کهه بهتهرخن راه بهرای بخشهش گ ايهانم جههاد اسه .زخهرا در ج ههه يهم جههاد اک هر اسه يهم اصهغر،به ج ههه
شتافتم تا مورد رحم قرار گیرم.
خاررات:
اخشان با سن کمی که داشت د بسیار فهمیده و س جیده کاريا را انجام میداند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید علی اصغر امینی
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه :شریف واقفی
زندگی نامه:
شهید علی اصغر امی ی در سها  33در خهانواده ای مهبي ی بهدنیا امهد.وی در روسهتای اک رابهاد زنهدگی و تحصهیشت خهود را در مدرسهه شههید مطههری و شهرخ واقفهی
ادامه دادند و سرانجام در سا  68به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
مل مسلمان اخران شهما يمیشهه مهی گفتیهد کها
حسین و حضرت زيرا می باشد پ

مها در زمهان امهام حسهین بهودخم و در کهربش او را خهاری مهی کهردخم.آگهاه باشهید کهه امهام خمی هی از فرزنهدان امهام

به فرمهان اخشهان گهو

ديیهد و ل یه

گوخهان در کهربشی اخهران حاضهر شهوخد و اسهشم را خهاری ک یهد،از شهما مهی خهوايم کهه در

زمان تشی ج ازه دستهاخم را از تابوت بیرون ب بارخد تا يمهه ب ی هد کهه بهرای مها دنیها نرفتهه ام و چیهزی از مها دنیها بها خهود ن هرده ام و چشهمايیم را بهاز ب بارخهد تها
ن وخ د کورکورانه اراع کرده ام.
خاررات:
به گفته يم رزمان اخشان،اخن شهید خیلی ساده زخس بودند و يی وق چشم به ما دنیا نداشته اند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید داوود شعاع
تاریخ تولد88/3/15 :
تاریخ شهادت31/1/14 :

نام مدرسه :شهدای امیرحاجیلو
زندگی نامه:
شهید داوود شعاع در سا  33چشم به جهان گشهود.او در روسهتای امیرحهاجیلو بهه مدرسهه میرفه و په
صر معا

از مدرسهه بها پهدر و مهادر خهود بهه کهار میرفه و در امهد

را

زندگی کت مهبي ی و مستضهعفان میکهرد.او يمیشهه ارزوی کهربشی معلهی را داشه و در نامهه يهای رسهالی از ج ههه خهاد اور اخهن نکتهه بهود کهه انشهااهلل

به يمین زودی به کربش خوايم رسید.
وصی نامه:
مادر جان ت ها خوايشی که از شهما دارم اخهن اسه کهه شهیرت را حشلهم ک ی،مها باخهد پیهرو سهرور شههیدان باشهیم و بهرای پیهروزی اسهشم و بیهرون رانهدن دشهم ان از
سرزمین اسشمی باخد به میدان ن رد بروخم و دشم ان اسشم را سرکو ک یم ،چ ان که اسشم می گوخد:اگر بکشید پیروزخد و اگر يم کشته شوخد بازيم پیروزخد.
خاررات:
به گفته يم رزمان اخن شهید بزرگوار اخشهان بهدلی عشقهه شهدخدی کهه بهه کهربش و امهام حسهین داشهت د يرشه خلهوتی بها امهام حسهین داشهت د و بها اخشهان درد و د
میکردند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید شیرعلی غلباش
تاریخ تولد84/1/16 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
شهید شیرعلی غل ا

در سا  31چشم به جهان گشود.تحصیشت خود را در روستای زن ه ادامه داد و در سا  66به مقام شهادت رسیدند.

وصی نامه:
آنقدر به ج هه می روم تا شهید شوم .ای جوانان نک هد در رختخهوا ذله بمیرخهد کهه حسهین(ع) در میهدان ن هرد شههید شهدند.مهادرم م هادا از رفهتن فرزنهدتان بهه ج ههه
جلوگیری ک ی که فردا در محض خدا نمی توانی جوا مادران شهدا را بديی.
خاررات:
آرزوی شهادت باالترخن ارزوی اخشان بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید یعقوب زنگنه
تاریخ تولد1651/11/11 :
تاریخ شهادت1637/1/61 :

نام مدرسه :شهید دستغیب
زندگی نامه:
مح تولد اخشان روستای زن هه و تحصهیشت اخهن شههید بزرگهوار او راي مهاخی مهی باشهد و در زمهان شههادت مجهرد مهی باشه د محه شههادت اخشهان پاسه اه زخهد
می باشد که کح گلزار اخن شهید سید حاجی در روستای داراکوخه می باشد.
وصی نامه:
وصی می ک م به اخ که در امورات و تعلقات دنیوی از يم س ق جوخی نک یدو يمیشه در کاريای خیر و مع وخات پیش قدم شوخد.
خاررات:
اخشان از اواب کودکی مشتا شهادت بودند حتی زمان اعزام سا تولد اخشان کم بود لبا با دستکاری ش اس امه خود زمی ه را آماده کردند.
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید نصرت اهلل جرغه قره بالغی
تاریخ تولد81/1/4 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهید مطهری
زندگی نامه:
شهید نصرت اهلل جرغه در روستای جرغه در خانواده ای مبي ی چشم به جهان گشود.وی يمیشه در کاريا به پدر و مادر و مستضعفان کم

میکردند.

وصی نامه:
ای پدر و مادر مهربان از اخ که من در راه خدا کشته شهده ام يرگهز نهاراحتی بهه د راه نديیهد و باخهد افتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهدی داشهته و در راه اسهشم فهدا نمهوده
اخد،از اخ که من برای شما يی کاری را انجام نداده ام رل بخشش میک م و شما يم به بزرگی خودتان مرا ب خشید.
خاررات:
اخشان به دلی روحیه کم

ديی زخادی که داشت د بین دوستان خود مح وبی بسیاری نیز داشت د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید صفدر حیدرپور
تاریخ تولد84/3/1 :
تاریخ شهادت31/11/16 :

نام مدرسه :شهیدجعفر بالغی
زندگی نامه:
شهید صفدر حیدرپور در سها  31در خهانواده مهبي ی بهدنیا امهده انهد.اخشهان بهه نمهاز و روزه عشقهه زخهادی داشهت د.دوران نوجهوانی خهود را روزه مهی گرفه و بها يمهان
ديان روزه به سرکار میرف  .با اررافیهان خیلهی مهربهان بهود و بهه انهها زخهاد سهر میهزد و بهه پهدر و مهادر
يای ج

زخهاد احتهرام مهی گباشه و در سهن  83سهال ی بهه ج ههه

ح علیه بار شتاف .

وصی نامه:
از جمله وصیتهای شهید اخن بود که به پدر و مادر خهود احتهرام ب بارخهد و توصهیه ای کهه بهه خهوايران داشه حجها بهود و يمیشهه تمهام خهوايران خهود را بهه حجها
کام توصیه میکردو يمیشه می ف پیرو خط امام باشید و اگر شهادت نصی من شد ناراح نشوخد.
خاررات:
به گفته دوستانشان اخشان از اولین افرادی بودند که برای نماز او وق آماده میشدند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید شاهرضا زنگنه
تاریخ تولد1685/3/11 :
تاریخ شهادت1683/11/11 :

نام مدرسه :شهیددستغیب
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
شما رابه پیروی ازدخن م ین اسشم وپیروی ازخط والخ ري ری آخ اهلل خمی ی امام بزرگوار دعوت می ک م.
خاررات:
موجودنیس .
شهیدشايرضا زن ه.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید الیاس عرب زاده
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهیدمطهری
زندگی نامه:
شهید الیا

عر زاده در سها  37در روسهتای اک رابهاد بهدنیا امهد و تحصهیشت خهود را در يمهان روسهتا اغهاز کهرد.بها شهروع ج ه

بهه ج ههه رفه و در سها  66بهه

مقام شهادت رسیدند.اخن شهید بزرگوار به فعالیتهای علمی و مبي ی عشقه زخادی داش و در زمی ه ورزشی فعالیتهای زخادی داشته اس .
وصی نامه:
خداوندا سااس زارم از اخ که مرا به ج هه روانه ساختی تا خهودم را بش اسهم و بهه شه اخ تهو يهم برسهم.مهر حه اسه و بهدون شه
پ

چه بهتر ق

از اخ که مر بتواند ما را درخابد ما مر را مقهور وجود خود ک یم و انرا خود انتخا ک یم.

خاررات:
در ج هه فعالیتهای زخادی داشته اند که مورد توجه دخ ران قرار گرفته اند.

خه

روز سهراغ مها خوايهد امهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید سید مسعود رضوی
تاریخ تولد1687/1/7 :
تاریخ شهادت1635/11/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
امام را دعا ک ید،مهدی را صدا ک ید اگر ما شهید شدخم س ر را پر ک ید.
خاررات:
موجود نیس
شهیدرضوی.jpg
موجود نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :ششده
نام شهرستان :فسا-ششده

شهید قنبر نوری غلباش
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1634/5/1 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:
شهید ق ر در روستای زن ه متولد شد تحصیشت خهود را تها چههارم ي رسهتان ادامهه داد.در حهین تحصهی علهم و مهارتههای ف هی داورل انهه بهه سهوی ج ههه يهای حه
علیهه باره اعههزام شههد کههه در م طقههه عملیهاتی شههلمچه توسههط ته

دشههمن مفقههود الثههر گردخهد،پ

عر به شهادت رسیدکه پیکر پاکش يمانجا به خا سارده شد
وصی نامه:
داراخی ات را اگر از دس دادی شهید نمیشوی اگر با دس دادی شهید می شوی
خاررات:
موجود نیس
موجود نیس

از مههدتی خ ههر از اسههارتش دادند،بعههب از آن د رتههارخ  8361/1/1در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :شیبکوه
نام شهرستان :فسا  -شیبکوه

شهید علیرضا اله دادی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1638/1/17 :

نام مدرسه :شهید عبدالکریم رنجبر
زندگی نامه:
نوجوان بسیجی علیرضا اهلل دادی فرزنهد مرحهوم حها کاکاخهان در يفهتم مهرداد  8331در میانشههر  ،خها يمهان میانهده سهاب  ،چشهم بهه جههان گشهود  .او بهرادر سهردار
شهید داوود تهمتن اس  .پ
اس و داوود بر روی پیکر

از شهادت داوود  ،علیرضها دخ هر آن علیرضهای سهاب ن هود و بهه کلهی د از دنیها ک هده بهود  .خه

روز خهوا مهی بی هد کهه شههید شهده

عطر می پاشد  .او عهزم را جهزم کهرده کهه رايهی ج ههه شهود  .امها سهن و سها او کهم بهوده و مسهوولین اجهازه ج ههه رفهتن را بهه او نمهی

دادند .اررافیان يم اصرار می ک د که ب بار سال رد داوود ب هبرد بعهد بهه ج ههه بهرو  .امها روح مهتشرم او آرام نمهی گیهرد و بهه يهر شهک ممکهن اعهزام خهود را قطعهی
می ک د.

سردار شهید داوود تهمتن وصهی کهرده اسه کهه  :ن بارخهد اسهلحه مهن روی زمهین بمانهد  .و علیرضها بهر اخهن فهراز از وصهی نامهه بهرادر
ج هههه مهی شههود  .و په

از مههدتها حضههور در ج هههه و ن ههرد بهها کفّههار بعثهی سههرانجام در تههارخ  8363 / 1 / 87در سههن  81سههال ی در م طقههه يههور العظهیم تههرکش بههه

گردنش اصاب می ک د و شايرگش قط مهی گهردد  .و بهه فهیض عظمهای شههادت نائه شهده و بهه بهرادر شههید
می ک د .
وصی نامه:
در دستر

نیس

خاررات:
در دستر

نیس

Untitled-7.jpg

تنکیهد مهی ک هد و رايهی

ملحه مهی شهود و مهادر خهود را داغهدار دو شههید

Desktop.ini, Untitled-3.jpg, Untitled-8.jpg, Untitled-6.jpg, Untitled-1.jpg, Untitled-1.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فسا
نام شهرستان :فستا

شهید علیرضا سیاحتگر
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
زندگی امه ی شهید بزرگوار علیرضها سهیاحت ر  :شههید علیرضها سهیاحت ر در تهارخ  8331/3/8در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .دسه يهای پهر
عطوف خانواده او را از يمهان کهودکی بهه آغهو
قارخان گو

مهربهان مسهاجد سهارد تها بها صهدای گهرم اذان و قهرآن مهننو

می داد  .شهید علیرضا تها دوم دبیرسهتان در

خوانهد و سها

شهو د  .در اوقهات فراغه بهه شه یدن تهشوت قهرآن

رايهی ج ههه يها شهد  .شههید بها وجهود سهن کهم قل هی پها و آک هده از اخمهان داشه  .از

غی ه دوری مههی کههرد و يمههواره سههعی داشه ناشه اخته و گم ههام بههاقی بمانههد  .مهربههانی و صههمیم بهها اعضههاء خههانواده و دخ ههران و نیههز پاخ ههدی بههه اصههو و عقاخههد
اسههشمی از خصیصههه يههای بههارز اخشقههی اخههن شهههید بزرگههوار بههود  .شهههید علیرضهها در ج هههه يههم رشههادت يههای زخههادی از خههود نشههان داد و در تههارخ  8361/86/3در
م طقه ی شلمچه در عملیات کهربشی  3مفقهوداالثر شهد و په

از سها يها دوری از شههر و دخهار خهود در تهارخ  8371/81/1مهورد تفحهص قهرار مهی گیهرد و در گلهزار

شهدای فسا به خا سارده شد  .روحش شاد و رايش پر ريرو باد  .والسشم .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
8381113KVAA668-668.jpg, 8381113KVAA668-661.jpg, 8381113MKAA668-668.jpg, 8381113MKAA668-661.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :فیروزاباد

شهید مرتضی حمیدی
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :دبیرستان یاوران والیت
زندگی نامه:
درسا 8331درروستای مو فیهروز ابهاد پسهری بهه دنیها امهد کهه پهدر باشهادمانی اورا بغه نمهود و نهامش را مرتضهی نههاد .حضهور
وجود

گرمهی بخهش خانهه بهود و نهها

ارام ارام در حها رشهد بهود دوران خردسهالی را پسه سهر نههاد ووارد مدرسهه شهد از ممتهازخن مدرسهه بهود ويهرروز نمهرات عهالی او جرقهه امیهدرا در چشهمانش

يوخدا می نمهود درمدرسهه شههیید بهشهتی فیروزابهاد دوره راي مهاخی را بهه اتمهام رسهاند وبهه شهیراز رفه تهاعلم را در مدرسهه رسهال شهیراز فراگیهرد .دبیرسهتان رسهال
شیراز ي وز قیافه سربه زخر و پا مرتضی را فرامو
باردازد باپدرو مادر

نکرده اسه .دراخهن مدرسهه بهود کهه احسها

وظیفهه نمهود تها در ج ههه يهای حه علیهه باره بهه دفهاع ازمهیهن

وداع نمود و رايی ج هه شد

وصی نامه:
شما ای پدرومادر ستم دخهده ام امانه خهودرا بهه خداونهد برگردانیهد په

يیج هاه اجهازه نديییهد بهه شهما تسهلیی ب وخ هد ت رخه

را بابخرنهد و تقهدخم پیشه اه حضهرت

ولی عصر عج نماخید ای مادر عزخزم به اقوام و خوخشان خود ب وخید مرتضی عاشه خهدا و امهام بهود وای کسهانی کهه بهه خهوا رفتهه اخهد سهشح مهرا بهر گیرخهد و مطیه
و مرخد امام و فرمان او باشید
خاررات:
خسکی از دوستانش نق میکرد که رفتیم تهااوراازرفتن بهه ج ههه م صهر ک یهیم بهه او گفتهیم مهادرت ازدنیها رفتهه اسه واوبها ل خ هدی بهه ماگفتهه اسه خه
امام امام را با صديا نفر چون پدرومادر معامله نمی نماخم .ودرحالیکه داش ارام ارام به سوی اتوبو
مرتضی حمیدی.tif

می رف می گف زمان ما

لحظهه ی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید محمد حسین بهی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید بهی در خانواده ای عشهاخری دخهده بهه جههان گشهود و در دامهان ر یعه و در ک هار چهادر نشهی ان بها صهفای عشهاخر قشهقاخی رشهد کهرد و دوران ابتهداخی در سهیاه
چادريای اخ و ادامه تحصی در جاخدشه سهاری کهرد .در محافه و مجهال

مهبي ی بها شهو و رغ ه شهرک مهی کهرد از رهر امهداد گهر يهش احمهر فیروزآبهاد

دوره امدادگری را در بیمارستان فیروزآباد ری کهرد و بهه سهااه پاسهداران شهیراز م تقه شهد و از آنجها بهه ج ههه عهین خهو
نائ گردخد.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
.

اعهزام شهد و در يمانجها بهه درجهه شههادت

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید اکان اهلل زارعی
تاریخ تولد1388/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید در خ

خانواده فقیری در روسهتای کهی زرخهن بهه دنیها آمهد و در  6سهال ی دوره ابتهداخی خهود را آغهاز کهرد و يمهراه تحصهی کهارمی کهرد تحصهیشت ابتهداخی را

به اتمام رساند وبرای گبراندن دوره راي ماخی به روسهتای احمهدآباد رفه اخشهان پیهاده بهه مدرسهه مهی رفه و يهی وقه نشهد کهه ب وخهد بهرای مهن دوچرخهه بخرخهد
اخشان يی وق نمهاز خهود را تهر نمهی کهرد وعشقهه زخهادی بهه مسهجد داشه
دوس داش مان د برادران دخ ر

و اخشهان دوسه داشه کهه بهه بسهیج بهرود و خداونهد او را بهه رهر خهود کشهیده

رايی ج هه ح علیهه باره شهود و شه يها از شههر محافظه مهی کردنهد تها اخ کهه بهه ج ههه اعهزام شهد در تهارخ  66در ج ههه

چزابه به شهادت رسید.
وصی نامه:
اخ جان امان اهلل زارعی تصمیم گرفتم که به ج هه ح علیه بار بهروم و دخهن خهود را بهه انقهش و اسهشم ادا که م بهه اخهن بعثیهون کفهار بفهمهانم کهه تها خه

اخرانهی

مسلمان وجود داشته باشد يی ابر قدرتی نمی تواند به اخن کشهور اسهشمی خطها ک هد و سهخ ی بها يهم محلهی يها دارد کهه دسه از توروهه علیهه يهم بردارنهد و بها يهم
برادروار زندگی ک د پدر و مادر عزخزم از شهادت من ناراحه ن اشهید امیهدوارم کهه شهما يهم بهه سههم خهود بهه انقهش و اسهشم کوشهش ک یهد بها پیهروزی مستضهعفین
بر مستک رخن عراخض خود را خاتمه میديم.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید احمد سرمایه
تاریخ تولد1681/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/14 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید سرماخه در خ

خانواده مهبي ی در روسهتای محمهدآباد دخهده بهه جههان گشهود او از زمهان کهودکی ايه نمهاز و روزه بهود و بهه عله ضهع مهالی مج هور بهه کهار

خار از م هز بهود و بهه فکهر مسهتم دان نیهز بهود و يمیشهه دوسه داشه در رشهته مکانیه
عشقه زخادی به امام و مردم داش و يمین عل باعث شد به ج هه ج

ادامهه تحصهی ديهد و در زمهان ج ه

رف وتحصی را ريا کرد و در سا  68در م طقه شو

در گهروه مقاومه عضهو بهود او

به شهادت رسید.

وصی نامه:
ما دارخد آنان که کشته شده اند در راه خدا مرده اند بلکه آنان زنهده انهد و نهزد خهداروزی مهی خورنهد بهه نهام خداونهدی کهه حه را پیهروز مهی ک هد و باره را نهابود مهی
ک د من مر با افتخار را ترجی می ديم من صدای ي مهن ناصهر خ صهرنی حسهین زمهان خمی هی به شهکن را شه یده ام و مهی خهوايم بهه سهوی او پهرواز که م م هر
من از بچه  83ساله کمترم که نارنج
اسشم را آبیاری ک م.

خاررات:
.
.

به خود بس و دشمن را نابود کرد من می خوايم با رخختن قطره خونی رخشه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید حسین علی عزیزی
تاریخ تولد1684/6/18 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهههید در سهها  31در خههانواده ی عشههاخری مههومن و بهی بضههاع دخهده بههه جهههان گشههود کههه دوران کههودکی خههود را گبرانههد و زمانیکههه بههه سههن  6سههال ی رسهید بههه
آموزش اه عشهاخری رفه و دوران راي مهاخی را در مهدار

کهورو

ک یهر و مله

الشهعرای بههار پشه سهر گباشه و دوران دبیرسهتان را در شهرخعتی ث ه نهام کهرد و

بعد از چ هد مهاه در بسهیج مدرسهه بهه م طقهه اعهزام گردخهد مهدت  31روز در م طقهه بهود کهه بهه شهرسهتان بهاز گشه و بهاز مجهددا بهه ج ههه اعهزام شهد و سها دوم
دبیرستان را يم گبراند و باز به ج هه رف و دوران آموزشی را در تهران پش سر گباش و بعد از مدتی به درجه رفی شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
وظیفه شرعی خود دانستم که به ج هه بیاخم و به خهاری رزم هده ای کهه بها ن هرد بهی امهان خهود نفه

دشهمن را در گلهو خفهه کهرده و مجها پاخهداری بهه دشهمن نمهی

دي د بشتابم در ص سربازان امام زمان باخسهتم از عمهوم مله شههید پهرور يمیشهه در صهح ه اخهران مهی خهوايم کهه تها آخهرخن قطهره خهونی کهه در بهدن دارنهد امهام
عزخز و اسشم را خاری نماخ د و راه شههداء را ادامهه دي هد و در اعمها خهود خلهو

نیه داشهته باشه د دقه ک یهد کهه از صهرا مسهتقیم م حهر نشهوخد اجهازه نديیهد

که م افقین کور د در بین شما رخ ه پیدا ک د و حضور شما در نماز جمعه و جماعات و دعای کمی و توسشت مش محکمی بر ديان آمرخکا می کوبد.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید جعفر احمدی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید مفقودالجسد آقای احمدی که نهدای ري هر عزخهز انقهش اسهشم را ل ه

گفه و جهان خهود را فهدای قهرآن و اسهشم و ورهن و ري هر نمهود در خهانواده مهبي ی در

روستای محمدآباد به دنیها آمهد و دوره ابتهداخی را در محممهدآباد گبرانهد دوره راي مهاخی بهه مدرسهه شه انه روزی رفه و در سها  8366بهه اتفها بهرادر خهود بهه ج ههه
اعزام شد و بعد از گبش خ

ماه و نیم در ج هه گیشن غر به شهادت رسید.

وصی نامه:

پدر و مادر مهربانم من در اخن حا صدای ي مهن ناصهر خ صهرنی حسهین زمهان را شه یدم و مهی خهوايم بهه سهوی او بشهتابم تها دعهوت خمی هی عزخهز را ل یه
تا بتوانم اخمان خوخش را ثاب ک م آخا يمیشه باخد بکوشیم ما مسلمانیم در حالی که حسین زمانمان من را به جهاد دعوت می ک د

خاررات:
.
.

گهوخم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید غالمعلی ایلخانی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:

شهید اخلخهانی در سها  8333در خطهه ای از ج هو متولهد شهد دوران تحصهیلش را در مهدار
عشهاخر

عشهاخری تها سها آخهر دانشسهرای عشهاخری ادامهه داد در بهین بهرادران

بهه تهروخج و ت لیهغ انقههش پرداخه و در رايایمهاخی يهای انقهش و فعالیه يهای انقشبهی حضهوری فعها داشه در بسهیج مستضهعفین ث ه نهام کههرد و از

ررخ بسیج عشاخری به ج هه اعزام گردخد او در ابتهدا در مايشههر جهزء گهردان رزمهی شهد و بعهد بهه ج ههه ديشوخهه عزخمه نمهود و در فهت بسهتان شهرک کهرد و در
سا  8366در عملیات فت الفتوح به درجه شهادت نائ گردخد.

وصی نامه:
خداخا چ ونه زخستن را تو به من بیاموز چ ونه مردن را خود خوايم آموخ با درود فراوان به روان ري ر
ک یرانقش امام خمی ی
ای برادر و ای خواير من برای نجات کشور عزخز خود از دسه حملهه دژخیمهان وبهرای نجهات اسهشم و نجهات سهرزمی م از دسه اج هی يها حاضهرم جهانم را فهدا که م
برای حفاظ از دخن اسشم به پا خواسهته ام و تها ديهان اخهن خهاوه گوخهان را از سهر پهر نکه م از پهای نخهوايم نشسه و سهخن گران ههای دکتهر شهرخعتی:اگهر میتهوانی
بمیران اگر نمیتوانی بمیر.حا من برای ارضهای اخهن مسهولی بهه ج ههه مهی روم ای پهدر اگهر بهدون اجهازه شهما رفهتم چهون فکهر مهی کهردم اجهازه ام نمهی ديهی وای
مادر من برای اسشم حاضرم جانم را فدا ک م

خاررات:

.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید ابوالفتح آزادی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید ا آزادی در سها  8331در خهانواده فقیهر عشهاخری در روسهتای موشهکان پها بهه عرصهه حیهات گباشه در سهن يفه سهال ی روانهه مدرسهه شهد و بها مشهکشت
زخادی روبرو بهود کهه ناشهی از فقهر خهانواده بهود په

از سهه سها تحصهی نهزد عمهوخش در م طقهه قیهر دوره ابتهداخی را بهه پاخهان رسهاند په

از آن تحصهیشت دوره

راي ماخی خوخش را در مدرسه ابورخحهان بیرونهی بهه پاخهان رسهاند وی عشقهه وافهری بهه مطالعهه کتها مهبي ی داشه در زمهان انقهش در تظهايرات و رايایمهاخی يها
شرک می کرد و در زمهان ج ه

در بسهیج مستضهعفین ث ه نهام کهرد و وارد ج ههه شهد و بعهد از آمهدن از ج ههه سهتاد مقاومه کهوی شههید بهشهتی را تشهکی داد و

در سا  68به شهادت رسید.
وصی نامه:
زمانی اس که به فرمان خدا و امام ام خمی ی ب شکن ل ی

گفتهه و تمهام نیهرو را بهرای مقابلهه بها کفهر محیها سهاخته و بها گبشه خه

سها چ هد مهاه از تجهاوزات

کفار بعثی بر میهن اسشمیان رايی که من رفتهه ام بهرای رضهای خهدا اسه و بها رخخهتن انهد خهونم توانسهته باشهم ذره ای از مهامورختی کهه امهام بهه مهن عطها کهرده
انجام داده باشم و يرگز امام رات ها ن بارخد و در اخهن لحظهه خهاد سهخ ان امهام افتهادم کهه روزی فرمودنهد اخهران را گورسهتان ابهر قهدرتهای پوشهالی خهوايیم کهرد و باخهد
دراخن راه خون داد ،جوان داد،معلو داد
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید عباس بهروزی
تاریخ تولد1686/1/17 :
تاریخ شهادت1631/8/14 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید در سا  8333در خکی از روستای(ج ه اناروخهه) چشهم بهه جههان گشهود و در سهن شهش سهال ی دوران ابتهداخی در مدرسهه عشهاخری را بها زحمه فهراوان شهروع
کههرد و بههه پاخهان رسههاند و بههرای ادامههه تحصهی بههه شهههر آمههد و تحصهیشت راي مههاخی رابهها موفقیه در مدرسههه رسههال بههه پاخهان رسههاند در اواخه انقههش شهههید در
تظايرات يای خیابانی شرک می نمود و به مسجديا جه برگهزاری نمهاز جماعه و گهو

دادن بهه حهر يهای روحهانیون و توجهه بهه اعشمیهه يهای امهام مهی رفه

و در دعايا شرک می کهرد شههید بسهیار ايه مطالعهه کتابههای شههید دسهتغی بهود .سهرانجان ج ه

تحمیلهی شهروع شهد و بهه ج ههه رفه آخهرخن بهاردر عملیهات

والفجر دو به آرزوی دخرخ ه خود که شهادت بود رسید.
وصی نامه:
ای مردم عزخز اگرچه دنیا زخ ا و دوس داشت ی اس وآدم را به رهر خهود مهی کشهد امها خانهه ی پهادا
دنیا را باخد در آخر گباش و رف پ

الههی خیلهی از دنیها بهتهر و بها ارز

چرا آنرا در راه خهدا انفها نک هیم اگهر اخهن بهدنهای مها سهاخته شهده اسه کهه بمیهرد په

م افقان کورد اخن مل زخر بار ظلم و ستم شر و غر نخوايد رف و اسشم را تا آخرخن قطره خون ت ها نخوايد گباش .
خاررات:
.
.

تهر اسه کهه اگهر مها

چهرا در راه خهدا آن را ايهدا نک هیم ای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید شمشاد بهزادی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/14 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهههید شمشههاد بهههزادی در سهها  8333در روسههتای ج ه اناروخهه خکهی از توابه شهرسههتان فیروزآبههاد بههه دنیها آمههد تحصهیشت ابتههداخی را بهها مشههق فههراوان در م طقههه
امهامزاده رهی نمههود بهرای ادامههه تحصهی بههه فیروزآبهاد آمهد و تحصهیشت راي مهاخی را در مدرسههه ابورخحهان گبرانههد و بعهدا بها ک کههور در ي رسهتان و رشههته يهای ف هی
مشغو به تحصی شد.در اخن زمان با سااه پاسهداران و بسهیج يمکهاری داشه چ هد بهار بهه ج ههه رفه و مجروحیه يهاخی يهم داشه ولهی وجهدان اخشقهیش او را از
دامن خانواده به دس ج ههه يها سهارد تها اخ کهه در سها  8361در نزدخکهی پادگهان حهاجی عمهران در عملیهات والفجهر  1پیونهد ابهدی را بها خهون سهرخ خهوخش اعطها
کرد.
وصی نامه:
خداخا،بارالها،معشههوقا،موالخم مههن ضههعی و نههاتوان دوس ه دارم کههه چشههم يههاخم را دشههمن در او درد

از حدقههه در تاههه  871درآورد و دسههتهاخم را در فکههه قط ه ک ههد

پاياخم را در غر کشهور از بهدن جهدا سهازد و قله م را در ل هان آمها رگ اريهاخش ک هد و سهرم را م افقهان داخلهی کردسهتان از مهن جهدا ک هد تها در کمها فشهار و آزار
دشم ان مکت م ب ی د که اگهر چهه چشهم يا،دسهتها،پايا،قل و سهی ه و سهرم را از مهن ب یرنهد آن اخمهان و يهدفم اسه کهه عشه بهه اهلل و معشهوقم کهه مطله جههان
يستی و عش به شهادت و عش به امام و اسشم اس .
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید طوفان بهمنی
تاریخ تولد1688/4/3 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهههید بهم هی در سهها  8333در خکهی از روسههتای رودبهها در خههانواده مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود و در سههن شههش سههال ی وارد مدرسههه شههد و از نظههر اخههش و
برخورد زبانزد خها

و عهام بهود دوره راي مهاخی در مدرسهه شه انه روزی ابهوذر فیروزآبهاد گبرانهد و در حهین در

خوانهدن کاريهای کشهاورزی يهم انجهام مهی داد و بهه

تظايرات می رفت د و ش ها به ن ه انی می پرداخت د و بهه عله عشه و عشقهه بهه دوره بسهیج را در مدرسهه گبرانهد تها اخ کهه بهه ج ههه رفه (عاشهورای  )66و سهه مهاه
در س ر قرآن پاسداری داد و درسا  66با عده ای به ج هه ث

نهام کهرد و بهه ج ههه شهو

اعهزام شهد و سه ر آنهها مهورد اصهاب خماهاره قهرار گرفه يمهه را سهالم

بیرون آوردند و در رلوع آفتا  68/8/1به شهادت رسید
وصی نامه:
اک ون که اخن وصی نامه را می نوخسم نمی دانم که به يد خود می رسم خا نهه او يهد مهن اخهن اسه کهه اسهشم عزخهز پیهروز شهود و امهام زمهان بهر تمهام جههان
حاکم و دنیا پر از عد و داد ک د و به صهدامیان در

در

ع رتهی بديهد امیهدوارم کهه بها اخهن اسهشح دشهمن بسهتیزم قله دشهمن را بشهکافم و حه بهر باره پیهروز

شوم و اسشم عزخز را در تمام دنیا پیاده کرده باشیم من از تمام مل اخران میخوايم که پیرو والخ فقیه باش د و امام و روحانی را ت ها ن بارند.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید جهان رضا پور علی
تاریخ تولد1661/1/1 :
تاریخ شهادت1631/7/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در خ

خانواده زحم کش دخده بهه جههان گشهود و در سهن شهش سهال ی وارد دبسهتان شهد و در دوره راي مهاخی در مدرسهه بههار در

وارد دبیرستان قهامو

و در رايایمهاخی کهه توسهط دانهش آمهوزان مدرسهه قهامو

خوانهد و جهه ادامهه تحصهی

بهود شهرک داشه و بعهد از انقهش اسهشمی يمهواره پیهرو خهط امهام و وفهادار بهه

والخ فقیه بود و سها  11مجهروح شهد و در زمهان ج ه

بهه ج ههه رفه و در مهدت ده روز دوره دخهد و سهه مهاه بها دشهم ان در کردسهتان بهه ن هرد پرداخه و پهای

راستش مجروح شد و در تمام انتخابات نقش داش و شرک

می نمود و ش ها به مطالعه کت اسشمی اعم از قرآن – نهج ال شغه و  ...می پرداخ

وصی نامه:
اولین آرزوی من پرواز به سوی اهلل اس امروز روز امتحهان اسه و روزی اسه کهه باخهد بهه شههدای حسهین زمهان پاسه داد و يمهه بدانیهد به

آگايانهه و بها انتخها

خودم قدم به اخن راه گباشتم و مها سهربازان اسهشم را تها آخهرخن قطهره خهون خهود دفهاع خهوايیم کهرد تها دشهم ان اسهشم را از خها کشهور اسهشمی بیهرون ک هیم و از
تمام مل اخران می خوايم کهه امهام را ت هها ن بارنهد از وی مهی خهوايم کهه يهداختم ک هد و از بهرادرانم مهی خهوايم کهه از روحانیه حماخه ک هد و تها جهان در بهدن
دارند راه خطا نروند
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید بهروز حاتمی نژاد
تاریخ تولد1681/1/8 :
تاریخ شهادت1631/11/16 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید حاتمی نژاد در سا  8338در روستای قصرعام در خهانواده ای مستضهع بهه دنیها آمهد و خه
برادر

سهاله بهود کهه مهادر

بهه رحمه اخهزدی پیوسه سرپرسهتی وی و

را پهدربزر و مهادربزر او بهه عههده داشهت د و سهه سهاله بهود کهه مهادر بهزرگش فهوت کهرد و بهرای درآوردن خرجهی بهه فیروزآبهاد رفت هد و بهه کهار کهارگری

مشغو شدند او راي ماخی بود که پهدربزرگش فهوت کهرد در زمهان آخه اهلل بهشهتی عشقهه شهدخدی بهه بهشهتی و رجهائی داشه در سها  8366در واحهد بسهیج سهااه
پاسداران ث

نام کرد و به ج هه اعزام شد.

وصی نامه:
خداوند در وض قومی خا مردمی تغییر نمی ديهد م هر آنکهه خهود وضه نفسهانی خهود را عهو
کا

ک هد .ای شهماياخی کهه در عاشهورايا گرخهه مهی کردخهد و مهی ک یهد کهه

در زمان امام حسین بودخم تا با او بیع می کهردخم و ک هار او شکسه مهی دادخهم و الهن در زمهان امهام حسهین(ع) يسهتید وبها کفهار ج ه

مهی ک یهد م هر غیهر از

اخن بود که امام حسین(ع) حقیق می گف و جهز اسهشم و قهرآن چیهزی را نمهی پهبخرف م هر کفهار بها اسهشم و قهرآن و امهام حسهین نمهی ج یدنهد و در حها حاضهر
صدام برای ج
حسین فر ندارد.
خاررات:
.
.

با اخران چهه دالخلهی دارد م هر اخ کهه ابهر قهدرتها او را واداربهه ج ه

بها اسهشم و قهرآن و امهام خمی هی کهرده انهد ب هابراخن زمهان حها بها زمهان امهام

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید نصراهلل حبیبی
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید ح ی ی در سها  8333در روسهتای مهکوخهه در خهانواده مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود کهودکی پا ،زخ ها مهادر کهه بعهد از يشه سها فرزنهدی بهه دنیها آورد و
دسه روزگههار سهاخه پههدر را از سههر او کوتهاه کههرد او راي مهاخی را در روسههتای خههود بهه پاخهان رسهاند و بههرای دوره متوسههطه وارد فیروزآبهاد شههد دبیرسهتان قههامو
تجربی خ

رشههته

بار در سا دوم به ج هه رف مدت سه ماه در ج ههه بهود و از او مهی خواي هد کهه بهه مدرسهه بهرود واقعیه اخهن اسه کهه شهما مهن را زنهدانی کهرده اخهد

من باخد به ج هه بروم و برای دوم به ج هه رفه و گرويهی را در دشه ع ها

بهه او سهاردند و دريشه اسهف د سها  61کهه بهه ج ههه رفه بعهد از  81روز بهه درجهه

شهادت رسید.
وصی نامه:
از تو ای پروردگار مهربان و بخش ده می خوايم به اسشم و مسلمین را خهاری ک هی  .خداونهدا مهن بها قل هی آک هده از گ هاه کهه تمهامی آن قله د ظلمه فهرا گرفتهه بهه
سوی تو می آخم و از بخش دگی و مهربانی تو ناامید نمهی شهوم از تمهامی بهرادران و خهوايران دانهش آمهوز بهه ع هوان خه

بهرادر کهوچکتر خواسهتارم کهه در مراسهم نمهاز

جمعه و جماع و مراسم صه ح ايی شهرک ک یهد تها مشهتی محکهم بهر ديهان م افقهان بزنهد اگهر مهن شههید شهدم از شهما مهی خهوايم تها روز جمعهه ج هازه مهن را
ب بارخد تا دعای کمی را گو
خاررات:
.
.

ديم شاخد که گ ايان من بخشیده شود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید محمد رضا حیدری
تاریخ تولد1684/8/4 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در خکی از سحرگايان گرم تابستان در سها  8331کهه دريهای آسهمان بهه روی عاشهقان گشهوده مهی شهد در شههر فیروزآبهاد در خهانواده شهیعه و مهبي ی قشهقاخی ت هار
نوزادی دخده بهه جههان گشهود و در دوران ج ه

قهدم بهه مدرسهه ولهی عصهر(عهج) نههاد و تها دوره راي مهاخی تحصهی کهرد(در يمهان مدرسهه) و در دبیرسهتان قهامو

ادامه تحصی داد و در اسف د  63خود را به اموا خروشان درخای بسیجیان سارد تا اخ که شهد شهادت را نوشید
وصی نامه:
با درود فراوان به ري ر ک یر انقش و اسشم و رزم دگان اسشم
بله عزخزان االن فرص آن رسیده که بروخم تا با خون خهوخش اسهشم را پیهروز ک هیم از تمهام بهرادران تقاضها دارم کهه راه تمهامی شههدا را ادامهه دي هد و بها حضهور خهود
س ر شهدا را گرم ن ه دارخد و از تمام مردم فیروزآباد مهی خهوايم کهه اخهتش را ک هار ب بارنهد و بها يهم متحهد شهوند خکهی از بزرگتهرخن عوامه پیهروزی رزم هدگان بهر
مسهتک ران يمهان اتحهاد بهین اقشهار مله اسهشمی اسه بدانیهد دشهم ان مهی خواي هد سوءاسهتفاده ک هد و مهمتهرخن مسهوله ج ه
خوخش بعد ج

خاررات:
.
.

با متجاوزگران داخلی و خارجی اس

اسه او ج ه

بها يهوای نفه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید عزت اهلل دهقان
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/8 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در خ

خانوادياخی به تمام مع ا مستضهع چشهم بهه جههان گشهود پهدر پیهر وبیمهار

محیط به دبستان راه پیهدا کهرد اواخه دوره راي مهاخی بهود کهه پهدر

در نهاخه فقهر معها

شهش نفرشهان را فهرايم مهی کهرد و عهزت اهلل در يمهین

را از دسه داد دوره راي مهاخی را در مدرسهه شههید نجفهی ابهو عسهکر گبرانهد و بهرای ادامهه در

رايی قیر شد روزيای تعطی را به کارگری مهی پرداخه و در سها او دبیرسهتان عهازم ج ههه شهد و شهو شهاخان بهه ج ههه او را لحظهه ای بهه خهود وان باشهته بهود و
بار دخ ر در سا  61عازم دفاع مقد

شد و در کربشی چهار شرک نمود و در يمانجا به شهادت رسید.

وصی نامه:
من روی خوخشتن به سوی کسی نموده ام که آسمانها و زمهین پدخهد آورده اسه و مهن حه گهرا يسهتم و از مشهرکین نیسهتم خهدای را شهکر مهی که م مهن را بهه اخهن
حد رساند تا بتوانم در راه اسشم و قهرآن خهدم نمهاخم و از تمهام معلمهین کهه در پرورانهدن مهن خهدم کهرده انهد و از تمهامی آنهها مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد و
در

خواند خود م ارزه بها اسهتعمار اسه خهواير مهربهان از تهو مهی خهوايم کهه حجها اسهشمی را رعاخه ک هی و يهر گونهه نهاراحتی کهه از مهن دخهده ای ب خشهی و

حش ک ی
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید فیض اهلل سلطانی
تاریخ تولد1683/1/17 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید سلطانی در سا  8336در خانواده ضعی (از نظهر مهالی) در اخه عشهاخر بهه صهورت کهوچرو زنهدگی مهی گبراندندچشهم بهه جههان گشهود از يمهان کهودکی در کهار
شههغ خههانواده يمکههاری داش ه دوران ابتههداخی در مههدار
مشغو شکار تان

س هیار عشههاخر و دوران راي مههاخی و دبیرسههتان را در فیروزآبههاد گبرانههد.در ج هههه در قسههم ج ههو شههلمچه

بود که روز دوم خا سوم دقیقا معلوم نیس به درجه شهادت رسید.

وصی نامه:
ساا

و شکر مخصو

خداوندی اس کهه اراعه از وی و شهکر گهباری او سه

دي د زندگی اس و چون آن را بیرون می ديیم س
خاررات:
.
.

شادمانی جسمانی خوايد شد.

نزدخکهی بهه خداونهد و افهزاخش نعمه مهی شهود يهر نفسهی کهه مهی کشهیم خهاری

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید ارسالن سلمانی
تاریخ تولد1684/8/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید ارسهشن سهلمانی در سها  31دخهده بهه جههان گشهود و دوران کهودکی را پشه سهر گباشه و دوران ابتهداخی در مدرسهه روزبهه در

خوانهد و دوره راي مهاخی را

در مدرسه ابورخحهان بیرونهی بهه پاخهان رسهاند و دوره دبیرسهتان در مدرسهه شهرخعتی ث ه نهام کردنهد امها در يمهان زمهان بهه ج ههه رفت هد و در حهدود نهه سها مفقهود
الجسههد بودنههد شهههید عشقههه زخ هادی بههه نمههاز جماع ه و نمههاز جمعههه داشههت د و يمههه را توص هیه م هی کردنههد کههه نمههاز بخوان ههد و شهههید سههلمانی اي ه کوي ههوردی و
مايی یری نیز بودند.
وصی نامه:
از روزی که پاخه عدال بر اخن دنیا گبارده شده پاخه ظلهم يهم اسهتوار گشهته اگهر يابیه وجهود داشهته قابیه يهم در مقهابلش بهوده اسه و اگهر ابهرايیم پیهام آور اللههی
بوده نمهرودی يهم در مقهابلش بهوده اسه ای خهوايران و بهرادران اک هون حسهین زمهان در مقهابلش پلیهد تهراز دوره سیدالشههداء قهرار دارد و باخهد در مقابه صهدامیان و
خزخدخان که اگر از دستشان می آمد تمام يستی و شر ما را بهه خغمها مهی بردنهد اخسهتادگی کهرد حسهین خکهه و ت هها در مقابه خزخهد اخسهتاده اک هون وقه عمه ووقه
پیکار اس .
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید خسرو طالبی زاده
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/14 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در خانواده متوسطی به دنیا آمهد و دوران ابتهداخی خهوخش را بهه ع هوان دانهش آمهوز ممتهاز بهه پاخهان رسهاند دوران راي مهاخی تحصهیلی بهود کهه بها ذو و شهو زخهادی
عاشقانه به دن ا معشو سر بهر آسهتان ع هودختش سهاخید و وخژگهی يهای اخشقهیش تحقیه و تعمه در مسهائ و احادخهث رفتهاری مت هوعی را نهزد ايه علهم مهی بهرد
بهه بحههث و ت ههاد نظهر مهی نشسه

و بهها آغهاز تحصهیشت دبیرسههتانی روفههان انقهش خههونین اسههشمی را متزلهز نمههود از بههدو پیهروزی انقهش اسههشمی عههشوه بههر

افزاخش مطالعات اسشمی خود که کار ش انه روزخش پیرامون کلیهه گهروه يها و سهازمان يهائی کهه در مقابه امهام و انقهش اعهشم کهرده بودنهد مطالعهه و ش اسهاخی مهی
کرد.
وصی نامه:
خداوندا از تو می خوايم که مرا درراعه و ب هدگی در برابهر وجهود ک رخائیه و عصهیان و ريهاخی از اراعه در برابهر نفه

امهاره خهاری بفرمهاخی اک هون کهه توفیه آنهرا

خافته ام که در ج هه ن رد ح علیه بار قهرار ب یهرم چ هد نکتهه را بهه ع هوان وصهی متهبکر مهی شهوم بعهد از شههادتم از خداونهد درخواسه ک یهد کهه مهرا بهه درگهاه
خوخش ق و نماخد دخ ر آنکه از سخ انی يمچون عهزا عزاسه امهروز جهدا خهودداری ک یهد کهه اخهن لحظهه عهزای دشهم ان اسهشم اسه از اخهن رو از شهما مهی خهوايم
بعد از شهادتم علم س زی که روی آن نوشته شده اس امام علی (ع) فزت ور الکع ه به باالی در خانه نص ک ید.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید علی رضا عادلی
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهههید عل هی رضهها عههادلی در سهها  38دخ هده بههه جهههان گشههود و دوره کههودکی را پش ه سههر گباش ه و دوران ابتههداخی در مدرسههه
مدرسه رسال به پاخان رسانده و دبیرسهتان در آموزشه اه قهامو

در

خوانههده و دوران راي مههاخی در

مهی خوانهد ايه نمهاز و روزه بهوده و اخهش بسهیار نیکهو و خهو داشهته و بهه يمهه کمه

مهی

کرد در زمان انقش در رايایماخی يا و تظايرات يها شهرک مهی کهرد و در ارهرا مسهجد امهام جعفهر صهاد شه ها ن ه هانی مهی داد و او مههر  66تها او اسهف د بهه
ج هه رف و دوره بعدی تا  86اردخ هش ادامه داش که در عملیات رقابیه شرک داش و بعد به شهادت رسید.
وصی نامه:
گر چه دانش آموز يستم و مدرسه يم س رانقش اس چون ج ههه اسهشم احتیها بهه رزم هده دارد بهرای اخ کهه دخهن خهود را نسه
ناصر خ صرنی حسین زمان روح اهلل عزخز که فرمهود جوانهان عزخهز بها خه

دسه اسهلحه و بها دسه دخ هر قهرآن ب یرخهد و از حیثیه اسهشم و شهر آن دفهاع نمائیهد و

اک ون به ج هه ح علیه بار می روم و از خدای بهزر مهی خهوايم مهرا ب خشهد.شههادت خه
نیس و يمیشه يوشیارانه در صح ه باشید.
خاررات:
.
.

بهه اسهلم عزخهز و نهدای يه مهن

انتخها اسه نهه خه

اتفها و يهی مرگهی بهتهر از مهر در راه خهدا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید جانی عشایر منفرد
تاریخ تولد1688/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در سا  8333در خکهی از خهانواده يهای فقیهر عشهاخری کهودکی چشهم بهه جههان گشهود کهه خهون او باخهد روزی رسهواگر جههانخواران شهر و غهر مهی شهد چههار
ساله بودکه مهادر

را دسه داد  1سهاله بهود کهه او را روانهه مدرسهه کردنهد و در زخهر چادريهای سهفید شهروع بهه در

خوانهدن کهرد در سها  13در ک کهور سراسهری

شرک کرد و دردبیرستان عشاخری شیراز ق و شد.و تابسهتانها بهه کهار سهخ ب هاخی مشهغو بهود در81شههرخور  68عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و در ج ههه
نیز رزم ده ای مکت ی و صابر و سم

ص ر و اخش اسشمی بود و مدت يش ماه با کفار بعثی ج ید

وصی نامه:
خداوندا از تو می خوايم کهه او خهودت مهرا ب خشهی و ثانیها ب هدگانی از تهو بوسهیله مهن زخهان دخهده انهد از مهن راضهی ب ردانهی از امه اسهشم مهی خهوايم کهه مثه
گبشته حهامی اسهشم و والخه فقیهه باشه د و شهما ای بهرادران و خهوايران دانهش آمهوز ای امیهدان اسهشم و امه يوشهیار باشهید و در سه ر مدرسهه بها کفهر و نفها
بج یهد و در ضههمن فراگیهری درو

توجههه بیشههتری يههم بههه قههوان ن و احکههام اسههشمی نماخیهد ای خههوايران و مههادران آگههاه باشهید و حجهها درونهی و بیرونهی خههود را

حفظ ک ید اگر شهادت نصی م شد ناراح ن اشید و چون کوه مقاوم باشید واگر کوه بلرزد شما اخستادگی ک ید.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید امان اهلل قلی پور
تاریخ تولد1681/5/8 :
تاریخ شهادت1633/1/18 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید قلی پور در اردخ هش سها  8331در خه

خهانواده روسهتاخی روزبهدان دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی را از سهن يفه سهال ی در زادگهايش شهروع کهرد و

تحصیشت راي ماخی را جاخدش بهه اتمهام رسهاند و در دبیرسهتان قهامو

فیروزآبهاد شهروع بهه تحصهی کهرد کهه سهواب تحصهیلی بسهیار درخشهانی داشه و جهزءدانش

آموزان ممتاز بود در بهمن ماه  61ي امی کهه در سها دوم دبیرسهتان بهود در

را ريها کهرد و بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف و بهه يمهراه خکهی از دوسهتان

خود که شهید اک ر توان ری نام داش در چهارم فروردخن به شهادت رسید پیکر پا و مطهر

به فیروزآباد م تق شد و در  13فروردخن به خا سارده شد.

وصی نامه:
من از برادران عزخز خوايش می ک م که بیشهتر احسها

مسهوولی بهه ج ه

در خهود ک هد و کسهانیکه توانهاخی ج ههه رفهتن را ندارنهد برونهد و يهی گهاه امهام عزخهز را

ت ها ن بارند زخرا واقعا ح بسیار بزرگی بر گهردن مها دارد و از کلیهه خهوايران خوايشهم دم کهه يهی وقه حجابشهان از خادشهان نهرود و حضهرت فارمهه را ال هوی خهود
قرار دي د و روری فرزندان را تربی کرده تا يمیشه به نف اسشم کار ک د.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید بهرام مهرورز
تاریخ تولد1651/8/7 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شههید مههرورز در سهها  11در خه
گباش

خهانواده عشههاخری در نزدخکهی امهامزاده ای بههه نهام شهاه بهرامهی دخهده بهه جهههان گشهود و خکهی از بزرگههان راخفهه نهام او را بهههرام

در سا  11روانه مدرسه عشاخری شد با وجودی کهه بهین مدرسهه و خانهه فاصهله زخهادی بهود ولهی بهه موقه سهر کهش

حاضهر مهی شهد و چهون کهوچ عشهاخر

بهرای ادامههه تحصهی او مزاحمه اخجهاد مهی کهرد اج ههارا سهالهای دوم و سههوم و چههارم و په جم ابتهداخی را در بخههش کهوار بههه پاخهان رسههاند و سها او راي مههاخی در
مدرسه رسال فیروزآباد ث

نام کرد و به عل وضعی مهالی سها دوم وسهوم را در کهوار بهه پاخهان رسهاند و در سها  67بهه او دبیرسهتان رفه و بهه صهورت فعها بها

بسیج يمکاری داش تا اخ که به ج هه رف و در سا  67در م طقه عملیاتی جزخره مج ون بر اثر بم های شیمیاخی به درجه شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید سلبعلی روهنده
تاریخ تولد1681/1/14 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :راهنمایی
زندگی نامه:
در سا  31در خ

خانواده مهبي ی و فقیهر بهه دنیها آمهد دوران کهودکی را بها دنیهاخی پهر از عشه گبرانهد و بهه مدرسهه رفه و از يمهان موقه آرام و سهاک بهود سهوم

راي مهاخی بههود کهه انقههش پیهروز شههد و ابتههداخی راپشه سههر گباشه و وارد دوره راي مههاخی شهد و بههه يمههه کمه

مهی کهرد و در راي مههاخی در بسهیج دانههش آمههوزی

شرک کرد و ش های به ن ه هانی مهی رفه و در برنامهه يهای آنهها شهرک مهی کهرد و در سها  63بهه مهدت  31روز بهه اردو بسهیج دانهش آمهوزی رفه
 63برای آموز

دوره تکمیلی به کازرون رف دو بار از رهر بسهیج تقاضهای اعهزام بهه ج ههه کهرد امها نابخرفت هد در آخهر بهه ع هوان غهوا

آمهوز

و در سها

دخهد و بهه وسهیله

تیربار در زخر آ به شهادت رسید.
وصی نامه:
با سشم فراوان خدم آقا امام زمان و نائ برحضرتش امام خمی هی به شهکن يهم اک هون باسهااه محمهد( ) مهی روم تها بهه خهاری حسهین ضهربه نههاخی را بهه لشهکر
کفر وارد ک م و راه بسته شده کربش را بهاز که م و نمهاز جماعه را در کهربش بهه امامه خمی هی ري هر عظهیم الشهان اخهران بخهوانم پهدر و مهادرم توصهیه مهی که م اگهر
شهادت نصی م شد يی به به د خود راه نديید وص ر پیشه ک ید مادر تهو بهه زخ ه اقتهدا کهن پهدر مهن مهی دانهی راه حسهین بهن علهی را رفتهه ام بهه پهدرم مهی گهوخم
که دخ ر برادرانم را به ج ه بفرستد اگرچه به شهادت برس د
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید جمشید سلمانی
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1631/11/5 :

نام مدرسه :راهنمایی
زندگی نامه:
در تظهايرات مردمهی شههرک مهی کههرد و از کاريههای شهاه و دخ ههر مههزدورانش پهرده بههر مهی داشه

و در خیابانههها بههه ن ه هانی پرداخه و بههه روحانیه عشقههه زخهادی

داش و کتابهای شهید مطهری را توصیه می کهرد و در مدرسهه خکهی از اعضهای فعها انجمهن اسهشمی بهود و تمهام دانهش آمهوزان را بهه اقامهه نمهاز دعهوت مهی کهرد
و با يمساخه رفتهار خهوبی داشه و اگهر مشهکلی داشهت د بهه آنهها کمه

مهی کردنهد و آخهرخن فعالیه او در ج ههه بهود و در اصهاب اثهر اصهاب تهرکش بهه بیمارسهتان

م تق شد و در يمانجا به درجه شهادت نائ آمد
وصی نامه:
وصی من به مردم میهن عزخز مهی باشهدکه حراسه از اسهتقش مهیهن و تحکهیم جمههوری اسهشمی کوشها باشهید و پاخهه خهون شههدااز او انقهش تاج ه
و از ج

تحمیلی تا انقش جهان گستر مههدی موعهود (عهج) پها ن بارنهد و يمیشهه و يمهواره راه والخه فقیهه و روحانیه م هارز و متعههد بهه اسهشم را دن ها ک یهد و

دخ ر وصیتم که م ادا از شهادت من برای ح دنیا سهوء اسهتفاده ک یهد سهومین وصهیتم بهه دوسهتان مهی باشهد اگهر اخهن ج ه
باز يم نیروی انسانی الزم بو ددر اخن جهاد فی س ی اهلل شرک ک ید.
خاررات:
.
.

تحمیلهی

پیهروز شهد کهه الحمهدهلل و اگهر نشهد و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید مهر علی ارجمندی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید ارجم دی در خهانواده ای سهاده و صهمیمی چشهم بهه جههان گشهود امها در زمهان کهودکی پهدر خهود را از دسه مهی ديهد مهادر او بعهد از اخ کهه شهش سهاله بهود
ازدوا مجدد کرد و دوره ابتداخی را در روستای لهراسه مهی گبرانهد و بها تهش

زن بهرادر

بهه شههر فیروزآبهاد رفتهه و در خهانواده آشه اخان ادامهه تحصهی مهی ديهد.

اما چ دی بعد به روستا بازگش تا سوم راي ماخی را خواند و يمهراه جههان یر ارجم هدی بهه ج ههه رفه يهر وقه از ج ههه مهی آمهد کهارگری مهی کهرد تها خهر خانهه را
دربیاورد او در مسجد آخه اللههی فیروزآبهاد فعالییه داشه او خهون خهود را بهر زمهین رخخه تها آخ هدگان بها افتخهار زنهدگی ک هد په

بههای خهونش را بها حجها و

وحدت و يمدلی ار می نهیم
وصی نامه:
اک ون که قلم در دس گرفته ام تا از درونهم سهخن ب هوخم و فرخهاد بهرآورم کهه زمهان زمهان حسهین اسه وکهه پهرچم قولهواالاهلل االاهلل تفلحهوا را بهر سهر تاسهر کهربش
خاکی بر افراشته سازد و به م افقین صدام و آمرخکا ...وشور بفهماند کهه اخهن اخهران عزخززخهر اخهن چکمهه يهای اسهتعمار شهانه خهالی نمهی ک هد و امها سهخ ی بها بهرادران
محص  :ضمن عفو و بخشش از شما عزخزان امید اس را انتخها شهده کهه راه ان یها اسه تها ظههور مهوالخم امهام زمهان (عهج) فرامهو
در يمین اس .
خاررات:
.
.

نک یهد و سهعادت دنیها و آخهرت

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید سید محمد هادی ایران محبوب
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
سید محمد يادی در سا  8333در فیروزآباد متولهد شهد ودوران راي مهاخی خهود را در فیروزآبهاد ادامهه داد و چهون عشقهه زخهادی بهه کهار ف هی داشه در کارگهاه حرفهه و
فن شیراز ث

نام کرد و عشقه زخادی بهه خوانهدن کتابههای مهبي ی داشه او دارای اخمهان قهوی و اراده ای خله ناپهبخر بهود ودر اکثهر رايایمهاخی يها شهرک مهی کهرد

و بسیاری از ش ها به ن ه انی مشغو می شد و بعد از انقش در بسهیج شهرک نمهود خهوا دخهده بهود کهه در سه ر خهوابم بهرده امهام زمهان مهرا بیهدار و چ هد قهدمی
از س ر دور می سازد پ

از اخ که از س ر دور شدم چ د گلوله تهوپ بهه سه ر خهورد و سه ر را بهه آتهش کشهید و زمهانی کهه شههید شهد يفتهاد روز در گرمهای آفتها

ج و می ماند و بعد به خا سارده می شود
وصی نامه:
خانواده گرامی و مل عزخز ب ده که اخن راه اسشم را رفتم با آگهايی کامه خهودم اخهن راه را انتخها کهردم و مهی دانهم کهه بهتهرخن راه را رفهتم زخهرا کهه ب هده دانسهتم و
می دانم که اخن راه اس که مرا آزاد می ک د .ري ر عزخزمان امام خمی هی و روحانیه م هارز و متعههد کهه مهورد تائیهد امهام مهی باشه د وبهرای اسهشم خهدم مهی ک هد
يیچ اه و يیچوق آنها را ت ها ن بارخهد کهه اگهر روحانیه مسهو بهه اسهشم و ري هر عزخزمهان را ت هها گباشهتید اخهن انقهش و اخهن جمههوری بها شکسه مواجهه مهی
شود و  .مساجد را پر ک ید.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید طهمورث شقاقی
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در تابستان ( 8331ديم تیر ماه) در خیش سرحد سهمیرم خکهی از راخفهه يهای اخهشت قشهقاخی بهه نهام راخفهه ری هی بهه دنیها آمهد.بعهد از انقهش جمههوری اسهشمی بهه
ري رخ امام خمی ی انقش پیروز شد رهمورث عضو بسیج شد در سن  86سال ی به ج هه رف و در کربشی چهار به شهادت رسید.
وصی نامه:
از ام حز اهلل و شهید پرور خوايشم دم مثه يمیشهه پشه ج ههه را گهرم ن هه دارنهد و ن بارنهد خهون شههیدان پاخمها شهود و از اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه
اسلحه گرم را ن بارند سرد شهود و دن الهه رو راه شههدا شهوند و نیهز از معلمهین گرامهی کهه ريهرو راه خهونین حسهین يسهت د مهی خهوايم کهه مثه يمیشهه بها شهاگردان
مهربان وبه آنان در

آزادگی بیاموزنهد اگهر چ انچهه در اخهن مهدت کوتهاه کهه در حضهورتان بهودم بهدی از مهن دخدخهد بهه بزرگهواری خودتهان ب خشهید و نیهز از فرمانهده

سااه و بسیج رل بخشش می ک م.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید مهدی نوروزی
تاریخ تولد1688/1/6 :
تاریخ شهادت1631/3/1 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در سها  8333در خههانواده بها اخمههان و درجهه  3در محلههه حسهی یه فیروزآبههاد بهه دنیها آمههد دوران ابتهداخی و راي مههاخی را پشه سههر گباشه و جهه ادامهه تحصهی بههه
دبیرستان رسال رف که در بهین شهاگردان او بهود در دوران انقهش فعالیتههای انقشبهی داشه در بسهیج مستضهعفین ث ه نهام کهرد و در سها  8366په
رضاخ از خانواده عازم ج هه ج

شد و به ج هه شو

از گهرفتن

رف و تا سهر حهد جهان در برابهر دشهمن پاخهداری نمهود و سهرانجام در حملهه خها زيهرا بهه در جهه رفیه شههادت

نائ گردخد
وصی نامه:
امروز حسین زمان ت هاس امروز فرزند فارمهه در برابهر سهاايیان کفهر و ابهر قهدرتها ت هاسه امهروز کهربشی انقشبمهان خهون مهی خوايهد و مهن میمیهرم تها بهه خزخهد و
خزخ هدخان بفهمههانم کههه شهههادت بههاالترخن آرزوی ماس ه می هروم شههاخد تههوفیقی بی هابم و در عاشههورای دوران يدخ هه ناقههابلی در راه پی هروزی ح ه علی هه بار ه و اسههشم بههر
کفردر پیش اه موالخم مهدی(عج) تقدخم نماخم و به پروان ان جاوخدان شم والخ بایوندم
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید جواد احمدآبادی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید احمدآبادی دومین فرزند خانواده ای کشهاورز بهود کهه در سها  8331در احمهدآباد بهه دنیها آمهد دوران زنهدگی کهودکی خهود را در يمهان روسهتا گبرانهد و در سهن6
سال ی به پدر

در امر کشاورزی کمه

مهی کهردو در  1سهال ی بهه شهرسهتان آمدنهد .يهو

بسهیار زخهادی داشه و عشقهه زخهادی بهه مطالعهه داشه و کهش

او

به ي رستان شهید کشنتری رف و در رشهته بهر سهاختمان شهرک کهرد.در زمهان انقهش روی دخواريها شهعار مهی نوشه .اعشمیهه پخهش مهی کهرد و در زمهان ج ه
نیز به ج هه يای ح علیه بار رف و در سا  8361به شهادت رسید.
وصی نامه:
قدراخن نعم بزر میهن انقهش و جمههوری اسهشمی را بدانیهد و مواظه باشهید خهدای نکهرده خه

فهرد نها خهالص و عوضهی در شهما نفهوذ نک هد زخهرا ج اختکهاران و

م افقان به ير دری می زن د تا در اخهن انقهش نفهوذ ک هد.جوانهان و بهرادران عزخهز ج ههه يها را خهالی نک یهد يمهان گونهه کهه امهام فرمهوده اسه ج ه
ويمیشه درون گرا باشید وتا کی مهی خوايیهد زخربهار ذله باشهید و ت هها چیهزی کهه نهزد خداونهد ارز
درسم واج تر اس
خاررات:
.

نعمه اسه

دارد تقواسه و اخمهان بهه خهدا و روز قیامه اسه په

ن وخیهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید محمد جان ایلون کشکولی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/13 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در خ

خانواده محروم عشاخری چشهم بهه جههان گشهود و تها سهن  1سهال ی زنهدگی خهوخش را يمان هد خهانواده ا

زنههدگی عشههاخری دس ه کش هیده و بههه فیروزآبههاد آمدنههد پههدر
دبسههتان

بهه کهوچ نشهی ی گبرانهد در سها  11بهه ناچهار از

او را بههه مدرسههه فرسههتاد او وارد مدرسههه عشههاخری شههد در سههن  1سههال ی مههادر

را از دس ه داد و در

ث ه نههام نمههود و بعههد از پاخ هان نمههودن ابتههداخی وارد مدرسههه رسههال شههد در او راي مههاخی مههردود شههد و تههر تحص هی کههرد و بههه کارگايهههای ف هی

عشاخری واق در آ بارخ

شیراز مراجه نمود و بعد از انقش به ج هه اعزام شد و در تارخ  8368/7/16به درجه شهادت رسید.

وصی نامه:
درود بر امام ام وسشم بر شهیدان و پدر جان سشم چون که من خود عشهقم کشهیده و خهود بهه خهود پهر مهی کشهم بهرای ج ههه از تهو مهی خهوايم کهه يهی ناراحه
ن اشی و از اخ که بدون خداحافظی از ک ار شما رفتم معهبرت مهی خهوايم و از بهرادران خهود مهی خهوايم کهه ن بارنهد اخهن مهزدوران بعثهی عهرا بهیش از اخهن در خها
ما بمان د و از يمه خوايران خوايش می ک م که با حجا باشه د خهو مهی دانیهد کهه مهن بهرای چهه قهدم بهر داشهته ام بهرای مکته اسهشم عزخزمهان  ،بهرای پیهروزی
انقش پرچم ال اله اال اهلل به دستتان ب یرخد
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید محمد علی جوکار
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/1/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید محمد علی جوکهار در سها  8331در خه

خهانواده محهروم و مستضهع و متهدخن در روسهتای حسهین آبهاد از توابه شهرسهتان فیروزآبهاد بهه دنیها آمهد تحصهیشت

ابتداخی خود را در حسین آباد و راي ماخی را در فیروزآبهاد گبرانهد عهشوه بهر تحصهی کمه

خهر خهانواده بهود و خهود کهار میکهرد .در جرخهان انقهش فعالیتههای انقشبهی

داش و در رايایماخی يای ضد راغوت شرک می کرد باريا به بسهیج مستضهعفین جهه اعهزام بهه ج ههه مراجعهه مهی کهرد ولهی از آنجهاخی کهه کهم سهن و سها بهود
از اعزام او خودداری مهی کردنهد و ي هامی کهه پهانزده سهاله شهد بهه ج ههه اعهزام گردخهد و عاشهقانه ج یهد و بهر اثهر تهرکش خماهاره در محه ارونهد ک هار آبهادان بهه
شهادت رسید .روحش شاد
وصی نامه:
.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید مجید جوکار
تاریخ تولد1687/5/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در سا  8337در شهرستان فیروزآباد به دنیا آمهده از يمهان ابتهدا تهوجهش بهه سهوی خهداون متعها و ائمهه بهوده از ده سهال ی شهروع بهه خوانهدن نمهاز کهرد در خهانواده
خو

رو و خو

برخهورد بهود در زمهان انقهش فعالیه يهای انقشبهی داشه و در زمهان ج ه

يمهراه بهرادران بسهیجی وارد ج ههه حه علیهه باره شهد و در حملهه

والفجر  8به مقام شهادت نائ گردخد روحش شاد
وصی نامه:
اگر شهادت نصی من شود می خوايم که برادرم راه مهرا کهه راه حسهین اسه دن ها ک هد و ن هبارد خهون شههدا پاخمها شهود و از يمشههرخان عزخهزم تقاضها مهی که م
که پیرو خط امام و يمیشه در صح ه باش د و خود را از صهح ه بیهرون نکشه د و در نمهاز جمعهه يها و رايامهاخی يها شهرک ک هد چهون اخهن امهر واج هی اسه بهر يمهه
ما.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید نوروز زارعی
تاریخ تولد1685/1/11 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در روستای لهراس در خانواده ای فقیهر و کشاورزچشهم بهه جههان گشهود او در سها سهوم راي مهاخی ولیعصهر فیروزآبهاد بهه نهوای يه مهن ناصهر خ صهرنی امهام حسهین
در روز عاشورا ل ی

گف و عاشقانه بهه سهوی کهربش شهتاف و په

آنچ ان عش به ج هه يای ح علیه بار

از سهه مهاه در ج ههه عهین خهو

بهه فیروزآبهاد آمهد و بها وجهود اخ کهه يفه روز مرخصهی داشه

داش که بعد از سه روز بهه ج ههه برگشه و سهرانجام در حملهه محهرم کهه بها رمهز خها زخ ه ک هری ( ) آغهاز شهد بهر اثهر

ترکش خمااره به آرزوی قل ی خود(شهادت) نائ گردخد.روحش شاد.
وصی نامه:
بسم ر الشهداء
اک ون که رژخم عرا با يمکاری آمرخکا ج

به پا کردند بر يهر فهرد مسهلمان واجه اسه کهه بهه ج ه

بها آنهان برونهد آنهان بها فهرد خها مله اخهران مخهال نیسهت د

بلکه با اسشم مخالف د و اسشم اجازه جهاد را به ير فرد مسلمان داده تها بها کهافران بهه جههاد برخیزنهد و اک هون کهه رايهی ج ههه شهده ام از پهدرم مهی خهوايم کهه رايهم
را ادامه و برادرم را در دامان اسشم تربی ک د و يمیشه پشتی ان اسشم و امام باشد.

خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید علی اصغر سخائی
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید سخاخی در خ

خانواده مستضع به دنیا آمهد و بعهد از گبرانهدن دوران کهودکی بهه مدرسهه رفه

در زمهان انقهش بعهد از اخ کهه خکهی از روحهانیون بهرای صهج

به فیروزآباد آمد يمه بسیج شدند از جمله شههید سهخاخی بهه فعالیه يهای مهبي ی پرداخه و بهه خیابانهها رخخه و رايایمهاخی مهی کردنهد .و از جملهه کسهانی بهود کهه
در آن زمان به کش

قرآن می رف در زمهانی کهه سهااه فیروزآبهاد تشهکی شهد جهزء اولهین گهروه يها بهود و مدرسهه را ريها کهرد وبهه سه ر حه علیهه باره رفه و

جه گرفتن تاه اهلل از دس مزدوران بعثی وارد ج

شد و خمااره ای به سر اخشان اصاب نمود و اخشان را به شهادت رساند.

وصی نامه:
بشارت باد که خداوند اخن سعادت را نصی شهما کهرد کهه خکهی از فرزنهدانتان را در راه مکته اسهشم و تحقه آرمهانش شههید شهوند و از اخهن بابه ناراحه نشهوخد و از
شما می خوايم که مرا حش ک یهد خهداخا تهو میهدانی کهه مهن بسهیار ضهعیفتر از آنهم کهه بتهوانم خهدمتی بهه اسهشم ب مهاخم جسهمی نهاتوان در اختیهار دارم کهه ال تهه در
اختیار تو اس و ان را در راه تو پروردگهار بهزر قربهانی مهی که م و از شهما مله شهرخ اخهران مهی خهوايم کهه پیهروی از ري موديهای امهام را بريهر کهاری خها عملهی
دخ ر ترجی ديید.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید عبداهلل سلمانی
تاریخ تولد1681/6/8 :
تاریخ شهادت1631/3/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید سلمانی سه برادرو خ

خواير داش وضه مهالی و اقتصهادی خهوبی نداشهت د در مدرسهه خکهی از اعضهای فعها انجمهن اسهشمی بهود در اخهن انجمهن يمهه دانهش

آموزان را به اقامه نماز دعوت می کرد و کار اخشان فهرو

کتابههای اسهشمی و چهاپ نشهرخه نمهاز بهود و حتهی بهرای افهراد از کارافتهاده يهم از فهرو

آنهها پهو جمه

می کرد
وصی نامه:
در حا حاضر چون اسشم را اخهن مکته کهه بهه انسهانها جهه و مقصهدی مهی ديهد کهه يمانها رسهیدن بهه قهوه خداونهدی اسه در خطهر می یه م اقهدام بهه مهاربهه و
م ههاظره بهها دشههمن غاصه کههردم از تمههامی دوسههتان و آشه اخان و بههرادران عزخهز خواسههتارم کههه دسه از م ههارزه علیهه م ههافقین داخلهی واخهادی اسههتعمار بههه خصههو
امارخالسم آمرخکا دس بر نداشته و از میهن اخران دفاع ک د.
خاررات:
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید داوود محمدی پور
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید در سا  8338در کوی بهشهتی در بهین خهانواده ای مهومن دخهده بهه جههان گشهود و از يمهان کهودکی سرشهار از اخهش اسهشمی و عرفهانی و مع هوی بهودو از
شش سال ی قدم به مدرسه گباش و از س ر مسهجد نیهز اسهتفاده خطیهر مهی کهرد و از يمهان کهودکی قهرآن مهی خوانهد و بهه کتابههای مهبي ی چهون نههج ال شغهه و
صحیفه سجادخه عشقه داش و در زمهان انقهش بهه پخهش اعشمیهه يها و شهعاريا مهی پرداخه و در آن زمهان چ هد روزی در ژانهدارمری زنهدانی بهود و بعهد از انقهش
تا در سا چهارم دبیرستان در ج

شرک نمهود و خه

بهار در ج ههه زخمهی شهد و به هود خافه و بهار دخ هر دوبهاره بهه ج ههه رفه و شههید بزرگهوار سهه مرت هه بهه

ج هه اعزام شد تا در آخربه درجه شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
ساا

خدای را که در زمهان مهردی از ت اريابلیهان و از دودمهان حسهین زنهدگی کهردم پهدر و مهادر:ای شهماخی کهه مهرا تربیه نمودخهد بهه شهما بشهارت مهی ديهم کهه

رايی را که پیمودم راه ائمه ارهار و راه شهداء اس و شما مرا از دسه نهداده اخهد بلکهه يدخهه کهرده اخهد و شه های جمعهه نمهاز کمیه بخوانیهد و مهرا يهم خهاد ک یهد ای
مل مسلمان و شهید پرور اخران اگر دنیها مها را در محاصهره اقتصهادی قهرار بديهد فرزنهد رمضهانیم و پیشهواخمان امهام علهی(ع) و اگهر دنیها مها در محاصهره نظهامی قهرار
بدي د محرمیم و پیشواخمان حسین اس .
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید سید حسین موسوی
تاریخ تولد1686/5/17 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
شهید موسوی خکی از يمین افرادی بود کهه در بهین خه
عشاخری جاخدشه

خهانواده متهدخن و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود و دوران ابتهدائی را در مدرسهه نظهامی فیروزآبهاد و دبسهتان

بهه اتمهام رسهاند و از يمهان کهودکی بها قهران مهانو

بهودو يهر روز صه در صه صه ح ايی قهرآن را بها صهدای دل شهین تهشوت مهی نمهود و

دوران راي مهاخی را در مدرسههه رسهال رهی کههرد و سها سههوم راي مهاخی را در خه
عربی پرداخ و عشقه زخادی به روحانیون داش و مدام با آنها تما

مدرسههه در شهیراز بههه پاخهان رسههاند و در مدرسههه علمهی شهههید دسهتغی بههه تحلیه

می گرفتو در زمان انقش

نیز در تمام رايایمائیها شرک می نمود.

وصی نامه:
.اک ون که اخن وصی نامه را می نوخسم نمی دانم که شهید می شهوم خها نهه خهداخا بهه مهن رحهم کهن کهه اخ طهور کهه خهودت مهی دانهی از دنیها بهروم.خهداخا اخهن قطهره
خون ناچیزم را در راه تومی ديم از من ق و بفرما خداخا مها را در پیشهرف انقشبمهان يهداخ کهن و مها را جزءسهربازان امهام زمهان قهرار بهده و در ادامهه مهی خهوايم کهه
دعای خیر پدر و مادر پش سر ما باشد و قرآن و امام را ت ها ن بارند.
خاررات:
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید سیاوش نظافت
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1633/1/16 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در سا  8331از دامن مادری پا و مهربهان در روسهتای اسهشم آبهاد دخهده بهه جههان گشهود و دوران کهودکی را پشه سهر گباشه و در شهش سهال ی روانهه مدرسهه
شد و از دانش آموزان مسهتعد کهش

بهود دوران راي مهاخی را در روسهتای موشهکان بها پشهتکار در

مهی خوانهد و بکوي هوردی ،تیهر انهدازخو فوت ها عشقهه داشه و در

تیم فوت ا نوجوانان روستا که پیروزی نام داش شرک داشه و بها بسهیج روانهه شهرسهتان کهازرون شهد و بعهد بهه ايهواز رفه و بهه مهابهاد م تقه شهد و در روزيهای
آخر عمر خود خوا امام زمان را می بی د که پ ج روز بعد به شهادت می رسد .روحش شاد و خاد

گرامی.

وصی نامه:
من عش و عشقه به ج هه داشتم دلم شهور مهی زد بهرای ج ههه کهه بهرای اسهشم خهدم که م و ای کسهانی کهه از ج ههه بیزارخهد و بهه ج ههه نمهی روخهد از شهما مهی
خوايم که به ج هه بروخد زخرا ج هه در

ع رتهی بهرای شهما مهی باشهد و از مردمهان مسهلمان مهی خهوايم کهه پشهتی ان والخه فقیهه باشه د و دسه فرصه رل هان را

از کشور کوتاه ک ید و از شما می خوايم که س ر ج هه را پر ک ید و اگر نمهی توانیهد سه ر نمهاز جمعهه و نمهاز جماعه يها را پهر ک یهد زخهرا يمهین نمهاز جماعه اسه
کههه آمرخکهها را بههه وحشه انداختههه مههن بههه ع ههوان بسهیجی عاشههقانه در رکهها علهی (ع) مهی جه م تهها پههرچم خههونین اسههشم را بههر کويهههای بل ههد کشههور اسههشمیمان
برافراشته ک م.
خاررات:
.
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید ناصر یاری
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :راهنمائی
زندگی نامه:
در دوران کههودکی شخصهی بسهیار آرام ومهربههان و شههوخ ر ه بودبیشههتر گههو

مهی داد و کمتههر صههح

مهی کههردو در نمازيههای جماعه و جمعههه شههرک مهی فرمههود

عاش امام و والخ بود و فرزند چههارم خهانواده بودسهه چههار سهالی در ج ههه يهای حه علیهه باره بهود و در عملیاتههای مختلفهی شهرک کهرد.خکهی از اقهوام اخشهان
می گف خوا دخدم که دس ناصر باالی سرم آمده و بعهد از اخ کهه شههید شهده بهود متوجهه شهدم کهه خکهی از دسهتهای او قطه شهده اسه  .دربهین خهانواده و اقهوام و
نزدخکان از مح وبی خاصی برخوردار بود و دارای روح بل دی بود و يمچون کوه مقاوم و استوار بود
وصی نامه:
قرآن خطا به انسانها می گوخد آخا نمی دانید که يمیشهه در يهر مهوقعیتی در محضهر خهدا يسهتید په
خدا براختان حاص شده من دعا می ک م که  ...خهداخا آنقهدرما را نسه
انتخا کرده اخم به ح راه حسین اس .ج

بهه خهودت در شه

چهرا بهه فهرامین الههی عمه نمهی ک یهد و اگهر ي هوز خقهین بهه

و تردخهد قهرار بهده تها بهاور و خقهین کامه حاصهلمان شهود و رايهی کهه مها

را ما رل نکردخم ولی چون بهه مها تحمیه شهده بهر آنهیم تها بها قطهرات خونمهان اصهال بخهش انسهانی اسهشمی باشهیم

و کارياخی کام مظلومان به خون شهدا سوگ د ثاب قدم خوايیم ماند و عاجزانه می خوايیم که والخ فقیه را با تمام قوا حماخ ک ید.
خاررات:
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :فیروز آباد
نام شهرستان :فیروزآباد

شهید سید محمد صادق حاجی زاده
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :هنرستان
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
برادران و خوايران اخن انقش اسشمی با خون يزاران يزار شهید به ثمر رسهیده اسه اگهر امهروز مهن و تهو ک هار يهم باشهیم و کهار نک هیم در خهط والخه فقیهه خیانه
به خون شهیدان کرده اخم امروز روزی اس که باخهد از بهودن بهه سهوی شهدن بهروخم امهروز روزی اسه کهه يهر روز

عاشهورا و يهر سهرزمی ش کهربش مهی باشهد.اگهر

امروز والخ فقیه احتیا به پشتی انی دارد و وظیفه ماياسه کهه بها اخثهار خهون خهود و بها اعمالمهان پشهتی ان والخه فقیهه باشهیم بهه ج ههه رفهتن مهن بهه م زلهه تولهد
شدن من اس دعايا و نمازيائی که در حین اخهن سهفر بهه جهای مهی آورم خهورا رشهد کهردن مهن اسه در میهدان ج ه
تولد من اس .
خاررات:
.
.

قهرار گهرفتن مهن بهه م زلهه نزدخه

شهدن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قادر آباد
نام شهرستان :قادرآباد

شهید ابراهیم کامرانی
تاریخ تولد1683/1/61 :
تاریخ شهادت1631/4/1 :

نام مدرسه :روح اله مرغاب
زندگی نامه:
شهههید ابههرايیم کههامرانی در تههارخ  8336/1/36در خ ه

خههانواده مههبي ی در دشه مرغهها دخ هد بههه جهههان گشههود وی از يمههان دوران کههودکی بههه نمههاز وحههش وحههرام

بسیار ايمی مهی داد دوران تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه بهه نهام يهداخ گبرانهد ودوران راي مهاخی رادر مدرسهه روح اهلل مشهغو بهود کهه بهه ج ههه اعهزام شهد ودر
 8361/1/1در م طقه عملیاتی حا عمران به شهادت رسید وجسم پاکش در جوار شهیدان دش مرغا به خا سارده شد..
وصی نامه:
ای آمرخکا وای ج اختکاران شهر وغهر اگهر مهرا قطعهه قطعهه ک یهد ودر آتهش بی دازخهد وخاکسهتر مهرا در میهان امهوا درخها برخزخهد سهوخته اسهتخوانهای بهدنم از میهان
اموا خروشان فرخاد می زند اسشم پیروز اس شر وغر نابود اس .
خاررات:
با او گیری م ارزات انقشبی مردم علیه رزخم شاي شايی در اخن زمهان کهه شههید سهن سها چ هدانی نداشه يماهاخی دخ هر مهردم مرغها باشهور وحهرارت نهدای مهر
برشاه واستغش آزادی جمهوری اسشمی سر می داد.
عک

شخصی.JPG

عک

با وصی .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قادر آباد
نام شهرستان :قادرآباد

شهید علی ابراهیمی
تاریخ تولد1681/4/11 :
تاریخ شهادت33/1/17 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
اخن شهید بزرگوار در شهر قادرآباد دخده به جهان گشود و دوران تحصیلی خود را در مدرسه شهید مفت در حا گبراندن بود
وصی نامه:
برای خاری حسین زمان و نابودی کفر جهانی که کمر يم برای نابودی اسشم و مسلمین بسته اند به ج هه رفته ام و به فوز بزر يادت افتخار می ک م
خاررات:
خارره ای از پدر شهید :از زمانی که ج

شروع شد با اخ که علی کم سهن و سها بهود مهی گفه مهن مهی خهوايم بهه ج ههه بهروم و از اسهشم دفهاع که م چهون سه ش

کم بود و به مدرسه می رف من به او گفتم پدر جان علی تو نمی خواد به ج هه بروی برو ادامه تحصی بده علی مصمم تر از دفعات ق
31.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قادر آباد
نام شهرستان :قادرآباد

شهید شبیر انصاری شیری
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید خسروانی قادرآباد
زندگی نامه:
شهید ش یر انصاری در سا  8331در شهرسهتان فسها در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود سها
کردند و از سن  6سال ی در دبسهتان شههید رجهاخی مشهغو بهه تحصهی بودنهد و در کهش

بهه يمهراه خهانواده بهه شههر قادرآبهاد نقه مکهان

په جم ابتهداخی پهدر بزرگوارشهان شههید پ جعلهی انصهاری را در ج ههه يهای

غر کشور به درجهه شههادت رسهیدند اخشهان اولهین اعزامشهان در تهارخ  61/68/13بهه ج ههه بهوده اسه و در پادگهان شههید کهازرونی و دوره تخصصهی را در پادگهان
امام علی شیراز آموز

يای الزم جه اعزام به ج هه را دخدند

وصی نامه:
از مدرسه تا ج هه و جهاد و از جهاد تا شهادت يم ی رايی اس به سوی خدای متعا -
خداوند متعا را شکر و ساا

می گوخم که اخن توفیه را نصهی م کهرد کهه قهدم در راه رضهای حه گباشهته و راه پهدرم کهه يمهان خهط سهرخ شههادت و راه جهد

ع داله الحسین (ع) می باشد قدم گباشته و برم
خاررات:
مت ی موجود نیس
شهید ش یر انصاری.JPG
img181.jpg, img111.jpg, img118.jpg, 16.jpg

ابها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهیدسید نوالدین بحرانی
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :امام خمینی(ره)
زندگی نامه:
در سهها 8333در خههانواده مههومن ومههبي ی در روسههتای بههاغ و چشههم بههه جهههان گشههود .دوران ابتههداخی را در زادگههايش و دروان راي مههاخی در ي ههام مشههغو بههه
تحصی شد .در زمان تحصهیلش در دبیرسهتان شههید بحرانهی اعشمیهه يهاوعک
روحش او را آرام ن بش و او را رايهی سهرزمین ج ههه کهرد .په
بستان بسوی مع ود خوخش ريساار گش  .وپیکر مطهر
وصی نامه:
ندراد
خاررات:
ندارد
نوردخن بحرانی.jpg
1873338311

يهای حضهرت امهام رادرم طقهه م تشهر مهی کهرد .در زمهان ج ه

تحمیلهی بهود مهرغ

از فهداکارخها ی زخهاد در صهفو مقهدم ج ههه ،سهرانجام اخهن بزگهوار در تهارخ  8361/1/11در م طقهه

را در جوار حرم امام زاده میر شهدا در روستای باغ و به خا ساردند.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید هدایت اهلل دهقان
تاریخ تولد1684/5/7 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه :بهشتی
زندگی نامه:
درسا  8331در خانواده ای مبي ی ومتدخن در روستای علی آبهاد دخهده بهه جههان گشهود .يهداخ سها دبسهتان راسهاری نمهود .وقتهی پهدر از عشه امهام کهه آن سهالها
به دخدنش رفته بود در عرا می گوخد شهید به وجد می آخد بهه يمهراه دوسهتانش رايهی ج ههه مهی شهود يهداخ سهه بهار بهه ج ههه عهازم شهد .ودربارسهوم مجهروح مهی
شود  .ي وز آثار ترکش دربدنش از بین نرفته بودکه مجددا رايی ج ههه مهی شهود و وقتهی بها ممانعه

خهانواده روبهرو مهی شود،شههید مهی گوخهد امهروز ج ههه بهه وجهود

امثها مها نیهاز دارد ودر خانهه مانهدن مصهلح نیسه .در چههارمین مرت هه اعهزامش بههه ج ههه در م طقهه فهاو در فهروردخن مهاه  8361بهه درجهه رفیه شههادت نائه
آمدند.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندراد
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg
1871368618

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید عنایت اهلل رحیمی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :جهرم
زندگی نامه:
درسهها 8331درخ ه

خههانواده متههدخن وکشههاورز روسههتای بی هان بههه دنی ها آمههد.تحص هیشت دوران ابتههداخی در زادگههايش ودوران راي مههاخی ومتوسههطه را تهها سهها سههوم

درشهرقیرو سا چهارم را درجهرم به پاخان رسهانید.در دوران انقهش اسهشمی شهرک فعها داشه بها شهروع ج ه
ج هه يای غر اعزام شهد.او په

از رشهادتهای فهراوان در سهحر گهاه روز 8366/1/11در م طقهه ت ه

از چ دروز بستری به دخدار مع ود شتاف .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
ع اخ رحیمی.jpg
7813111176

رژخهم بعهث علیهه کشهور او بهه يمهراه بهرادر

بهه

حاجیهان بهر اثرتهرکش خماهاره ازناحیهه سهرمجروح گردخهد وپه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید محمد هادی بحرانی
تاریخ تولد1681/8/17 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :حیاتی
زندگی نامه:
درسا  8331در خهانواده ای مهبي ی در روسهتای بها غ نهو افهزر چشهم بهه جههان گشهود .تحصهیشت ابتهداخی رادر يمهان روسهتای خهود ودوران راي مهاخی رادر مدرسهه
شهید حیاتی اسشم آباد به پا خان رساند .شههید محمهد يهادی جهوانی بها اخهش

وبها اخمهان بهود.صهداق واخهش

او زبهانزد خها

و عهام بهود .بها اخ کهه نوجهوانی کهم

سن وسا بود.از يمان دوره راي ماخی يمکاری با بسهیج و سهااه شهروع کهرد و بها آغهاز تههاجم نظهامی عهرا علیهه جممههوری اسهشمی ،شهو حضهور در ج ههه و دفهاع
از کیان نظام اسشمی او رالحظه ای آرام ن باشه .دو بهار بهه ج ههه اعهزام شهد و چهون روح ملکهوتی او در اخهن عهالم خهاکی نمهی گ جیهد سهرانجام درتهارخ 8361/81/3
درکربشی شلمچه در حالی که نام مقد

خا ابا لفض را بر ل داش به در جه رفی شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندراد
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg
1871376136

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید قربانعلی رئیسی
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :دستغیب
زندگی نامه:
در تههارخ  8331/3/1در خههانواده ای مههبي ی وکشههاورز در روسههتای مظفههری از تواب ه قیروکههارزخن متولههد شههد.تحصههیشت ابتههداخی خههود رادر زادگههايش سههاری نمههود
.وتحصیشت راي ماخی رادر مدرسه شهید دستغی مرند گبارند .بها شهروع ج ه
در ج هه حضور خاف ت

تیر انداز گردان امهام (ع)در لشهکر المههدی(عهج) بهود کهه در عملیهات کهربشی 3درتهارخ  8361/86/3بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد .امها

پیکر مطهر وی مفقود گردخد.پ
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
قربانعلی رخسی.jpg
7813171386

تحمیلهی باريها بهه ج ههه يهای ج ه

اعهزام شهدآخرخن بهاری کهه بهه صهورت داورل انهه

از تش

فراوان پ

از  6ماه پیدا شد و در تیر ماه سا  66به زادگايش م تق گردخد وبه خا سارده شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید کاظم روستا
تاریخ تولد1651/8/1 :
تاریخ شهادت1635/1/13 :

نام مدرسه :رحیمی
زندگی نامه:
در سا  8316در روستای کارزخن در خانواده فقیهر و مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .تحصهیشت ابتهداخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهانید ودر حهین تحصهی بها وجهود
خردسالی در امور زراع و کشاورزی به پدر

کم

می کرد بها شهروع ج ه

تحمیلهی در حهالی کهه ي هوز بهیش از پهانزده بههار از عمهر

ن بشهته بهود ،رايهی ج ههه

يا ی ن رد شد .شهید روستا باريا ،به ح هه اعزام گردخهد .آخهرخن بهار کهه بهه ج ههه اعهزام شهد در م طقهه کردسهتان مشهغو دفهاع از حهرخم اسهشم انقهش گردخهد او بهی
مهابا ش انه به قل م افقین خور

می برد و آرام وقهرار را از آنهها سهل نمهوده بهود درتهارخ  61/68/86ي هامی کهه بهرای رفهتن سه ر ن ه هانی آمهاده مهی شهد يهد

تیر مستقیم م ا فقین قرار گرف و به شهات رسید.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
کاظم روستا.jpg
1878111377

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید حسین جعفری
تاریخ تولد1687/4/11 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه :شهید اصاری
زندگی نامه:
درسا 8337درروستای دي هه ودر خهانواده مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود.تحصهیش ت ابتهداخی در روسهتای دي هه ودوران راي مهاخی رادر شههرکهای مجهاور کهه عمهدتا
پیاده ری می کردگبارند .سا او د بیرستان رادر دبیرسهتان شههید انصهارخفت آبهاد آغهازکرد.بهه ت عیه ازفرمهان امهام راحه عضهو بسهیج شهده و عهازم کردسهتان شهد..
سا دوم دبیرستان به خوزستان رفه .واخهن بارخوزسهتان عرصهه حماسهه سهازخهای اوشهد .اونهه ت هها در تحصهی کوشها بهود بلکهه خهار و خهاور پهدربودو خیلهی بها تواضه
وفروتن بود.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
حسین جعفری.jpg
1878113183

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید سید عبداهلل بحرینی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسهها  8333در خههانواده ای روحههانی در روسههتای يف ه آس هیا افههرز چشههم بههه جهههان گشههود .س هید در ب هین بچههه يايمیشههه نمونههه بههود.تحص هیش ت اختههداخی را در
زادگايش و پ

ازتحصیشت راي ماخی دوره آموز

متوسطه رادر شههر قیهر ادامهه داد.بها شهروع ج ه

که قصد اعزام داش يمزمان با ماه م ار رمضان بود مادر
نههرود نمههی داندج هههه چیسهه ؟ بههه مههادر

بهه ع هوان خه

بسهیجی دالور دو بهار بهه ج ههه رفه  ،بهار سهوم

از او خواسته بود کهه از ج ههه بهراخش تعرخه ک هد شههید گفتهه بهود :کهه تها انسهان بهه خهط مقهدم ج ههه

گفتههه بههود اگههر مههرا دوسهه داری بههراخم دعهها کههن تهها شهههید شههوم وذخیههره ای بههرای آخههرت شههما باشههم .ودرتههارخ

8361/1/86درم طقه ی حا عمرانشرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
پدر ومادرم ،براخم گرخهه نک یهد .امیهداوارم کهه بهه مهن اجهازه بدي دکهه در قیامه شهما را شهفاع که م وبهه جهای گرخهه رله فاتحهه و مغفهرت نماخیهد و حتمها شهما را
شهفاع خهوايم کههرد .ان شهاء اهلل تعهالی .در وصهی ازپهدر خواسهته بههود چهون  3روز از مهاه م ههار رمضهان از روز اعهزام تهها رسهیدن بهه ج هههه در مسهافرت بههودم روزه
ياخم قضا شده ادا نماخید کهه دخ هر يهی روزه ونمهازی بهديکار نیسهتم .پهدر مقهاوم شههید په
يرگز از يدخه ای که تقدخم در گاه خداوند نموده اس ن ران نیس .
خاررات:
ندارد
ع دهلل بحرخ ی.jpg

ازتشهیی  ،خودج هازه فرزنهد را بهه خها سهارد تها دشهم ان بدان هد کهه او

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید نعمت اله حیدری
تاریخ تولد165/3/1 :
تاریخ شهادت7158571114/1633/4 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
در سا  8316درخ

خانواده کشاورز ومبي ی متولد شد.تحصهیشت ابتهداخی درمدرسهه عشمهه ر ها ر ها ئهی آغهاز کهرد .قهرآن بها صهوت نیکهو قرائه مهی کهرد يمیشهه

اذان گوی مسجد بود .دوره راي ماخی را در مدرسه دسهتغی آغهاز کهرد .کهش

دوم راي مهاخی کهه بهود عاشه ج ههه و ج ه

شهد .بها پاخ هاه مقاومه بسهیج يمکهاری

مهی کهرددر  8361در مهابهاد کردسهتان مشهغو بههه خهدم شهد.دوران دبیرسهتان را در دبیرسهتان شههید بحرانهی قیهر شهروع کهرد.او راقه دوری از ج ههه را نداشه
.بههرای سههومین بههار پهه
پروردگار

شتاف .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
نعم حیدری.jpg
36

از پشهه سههر گباشههتن پههانزديمین بهههار زنههدگیش کولههه بههار يجههرت را بسهه وبهها کههاروان در تههارخ 66/1/36در م طقههه شلمچه سههوی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید عزت دهقان
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/4/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
شهههید درسهها 8336/8/8در خ ه
پهدر

خههانواده محههروم ومستضههع در روسههتای ج ههردان زاخروخ هه از تواب ه قیروکههارزخن دخ هده بههه جهههان گشههود .دراواخ ه دوران راي مههاخی

را از دسه داد و او در م تهههای فقههر تحصهیشت ابتهدائی را در زادگههايش و دوران راي مههاخی در مدرسههه شهههید نجفهی ابوعسههکر گبارنههد و بههرای ادامههه تحصهیشت

به دبیرستان شهید بحرانهی قیهر آمهد وبهرای مخهار تحصهیشت کهارگری مهی کهرد ،درسها او دبیرسهتان خک هار بهه ج ههه اعهزام شهد بهار دخ هر در سها  8361عهازم
میادخن ن ردشد .و در عملیات کربشی 3در م طقه شلمچه شرک نمود وپ
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
عزت ديقان.jpg

از رشادتهای فراوان مر غ جانش به ملکوت اعلی پر کشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید عیسی روستا
تاریخ تولد1684/8/14 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
در سهها 8331درخههانواده مستضههع ومههب ي هی در روسههتای سههکه روان از تواب ه قیروکههارزخن متولههد شههد.اخشههان دوران تحص هیشت ابتههداخی وراي مههاخی رادر زادگههايش
ساری نمودودر دوره راي ماخی با اخ که نوجوانی کم سهن وسها بهود بهه عضهوخ بسهیج سهااه پاسهداران قیروکهارزخن درآمهد وچهون شهو حضهور درج ههه اوراآرام نمهی
گباش .مکررا برای اعزام به ج هه مراجعهه مهی کهرد ولهی بهه دلیه کهم سهن وسها بهودن مهان ازاعهزام او مهی شهدند تها اخ کهه درسها  8363بهرای اولهین
بار در

وکش

را ريا کردوبه ج هه اعهزام شهد.په

وارد دبیرستان شد.ولی عش

از بهاز گشه

از ج ههه مجهددا بهه فعالیتهها ی خهود در بسهیج وسهااه ادامهه داددراخهن زمهان بهود کهه

وشو بهه پاسهداری ازحهرخم دخهن ومهیهن او رادوبهاره بهه ج ههه کشهاند در آخهر خهن نامهه ای کهه از ج ههه بهرای خهانواده فرسهتاد

چ ین نوشته بود بزرگترخن آرزوخم اخن اسه کهه خداوندبهه مهن توفیه شههادت عطها ک هد وسهرانجام درتهارخ  8361/1/13درم طقهه عملتهاتی فکهه بهه اتقها پسهر
خا له ويمسه ر

شههیدمحمودظهری بهه شههادت رسهید وپه

امام مجت ی (ع) بود پیکر مطهر

از گبشه  3سها

درتهارخ  8361/1/81کهه مصهاد باروزرحله رسهو اکهرم (

) وشههادت

تشیی ودرگلزار شهدای روستای سکه روان به خا سارده شد.

وصی نامه:

در آخر خهن نامهه ای کهه از ج ههه بهرای خهانواده فرسهتاد چ هین نوشهته بهود بزرگتهرخن آرزوخهم اخهن اسه کهه خداوندبهه مهن توفیه شههادت عطها ک هد وسهرانجام
درتههارخ  8361/1/13درم طقههه عملتههاتی فکههه بههه اتقهها پسههر خهها لههه ويمس ه ر
 8361/1/81کههه مصههاد بهها روز رحل ه رسههو اکههرم (
خا سارده شد.

شهههیدمحمودظهری بههه شهههادت رس هید وپ ه

) وشهههادت امههام مجت هی (ع) بههود پیکههر مطهههر

از گبش ه  3سهها

درتههارخ

تش هیی ودرگلههزار شهههدای روسههتای سههکه روان بههه

خاررات:
چ دروزی به يمراه خ

ب ا به کارگری می رف .خ

روز متوجه دسه يهای تهاو زده ا

شهدم  ،بسهیار ناراحه شهدم و گفهتم کهه دخ هه حه نهداری بهه سهرکار بهری

.
بعد از آن جرخان دخ ه اجازه ی سرکار رفتن را به او نمی دادم اما او نمی توانس درخانه بیکار ب شی د .گايی اوقات به يمراه
عیسی روستا.jpg
7813113818

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید محمد رهنما
تاریخ تولد1683/5/6 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسا  8331در خانواده فقیر ،مبي ی ومتهدخن درروسهتا ی ت ه

کهیش چشهم بهه جههان گشهود .دوره ابتهداخی وراي مهاخی در روسهتای ي هام رهی نمهود .ن هوغ فکهری

واستعداد درخشان اخشان زبا نزد بود .تاجائی که ير وقه صهح حتی از رايایماخیههاو تظهايرات يهای انقشبهی بهود شههید بها پهای پیهاده از زاد گهايش خهود را بهه شههر
ي ام می رساند تا عش خوخش راتفسیر ک د .شهاخد او اولهین کسهی بهود کهه در روسهتاخش دوران متوسهطه رارهی نمهود .کهه اخهن دوران يمهز مهان بها ج ه
بود..چ دخن بار بها شههام و دلیهری برخها ج ههه يها بوسهه زد سهرانجام ته

سهجده عشه را در سها  8361درم طقهه فکهه بجها آورد عهرو

تحمیلهی

شههادت در آغهو

کشید .پیکر اخن شهید عزخز ي وز آن سوی مرز شايد حماسه پیروان والخ در تارخ اس .
وصی نامه:
مهادرگرامی روی سهخ م باتوسه شهاخددخ رتوراندخدم مادرناراحه ن ها
وکسهی کههه درراه يههم شههید شههد وحههاال يهم درنزدپروردگههار

کههه م هدرخط حسهین قهدم برمیهدارم درراه کسهی کهه در

حرخه وآزادگهی رابههه مهن آموخه

روزی مهی خورد،مادرتوباخهد زخ ه وارباشهی،توباخدبعدازمن قهرمههان وبهدون يهی تههر

ووايمههه ای درراه

فارمههه کههه شههجاعانه درجلههو ظالمههان جهههان اخستادوباشهههام ودلی هری پی هام خدارابههه مههردم رسههاندمادرتون اخدبعدازمن ب ش هی ی وگرخ هه ک هی توباخدسههربل دومفتخردرمیان
مردم باشی وب وخی خداراشکرمی ک م که چ ین فرزندی داشتم درراه خدادادم بله مادرماکه ازعلی اک رامام حسین عزخز ترنیستیم.
خاررات:
مادرشهههیددرخوا مهی بی دکههه ک ههوتری داشههته وآن رابههاتیرمی زن ههدوک وترداخ آ مهی افتدومادرشهیدسههوا مهی ک دکههه اخ هن ک وترکههه زدی مهها چههه کسهی بههود،می
گوخدکه اخن ک وترما توبودووقتی مادرشهیدازخوا بیدارمی شودمی گوخد پسرم رف .

محمد ري ما.jpg

1871631311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید رسول زرنگ
تاریخ تولد1651/11/7 :
تاریخ شهادت1633/11/1 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسهها 8316در روسههتای دي ههه درخههانواده ای محههروم ومستضههع امهها بااخمههان و مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود .رسههو ت ههها پسههرخانواده بههود.دوران ابتههدائی را در
دبستان فردوسی با موفقیه بهه اتمهام رسهاند.دوران راي مهاخی درمدرسهه رالقهانی ومقطه متوسهطه را در مدرسهه شهیدانصهاری فهت آبهاد ادامهه داد.دريمهین زمهان بهود
که به ندای حسین زمان خمی ی ل یه
بهداری لشکر 81فجر ری کرد پ

گفه و عهازم کردسهتان شهد.انهد زمهانی په

از آن بهرای بهار سهوم عهازم ج ههه شهد تها اخ کهه در تهارخ  66/81/81در م طقهه شهلمچه بها موشه

خود ش اور شد وخانواده اخشان ت ها پسر خود را تقدخم اسشم کردند.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
رسو زرن .jpg
7813161131

ازبازگشه از کردسهتان بهاردخ ر عهازم ج ههه شهد وسهه مهاه را در خهدم واحهد
آر-پهی-جهی دشهمن در خهون

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید طهمورث شقاقی
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1635/1/8 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
دررو يشه سها دفهاع مقهد

مله رشهید اخهران يمهه مهردم حضهور چشهم یری داشهت د .دراخهن ن هرد قومیه  ،نهژاد وزبهان يهی دخهالتی نداشه فهار

،تهر

،شهههری وروسههتاخی عشههاخر در ک ههاريم يمههد وخکاارچههه در دفههاع از آرمانهههای انقههش ومرزيههای کشههور مردانههه ج یدنههد .تهها دشههمن زبههون بههه زانودرآمههدخکی از اخ هن
دالور مردان رزم ده عشاخر رهمورث شهقاقی بهود.او درسها 8331درخه

خهانواده متوسهط ومهبي ی عشهاخر چشهم بهه جههان گشهود.وتربیه ورشهددر فضهای پها وبهی

آالخهش صههحرا ودر دامهان پههدرومادر ی متهدخن ومههومن از او انسههانی مقهاوم و شاخسههته سهاخ تهها در آخ هده بتوانههد بههه ع هوان سههربازی فهداکار سههااه اسهشم شههود شهههید
شههقاقی در عملی هات کههربشی3شههرک نمههود پ ه
.وپیکر

مطهر

از خ ه

ن ههرد جانانههه بهها دشههمن متجههاوز در تههارخ

 8361/86/3در م طقههه شههلمچه بههه ف هیض شهههادت نائ ه آمههد

نه سا بعد در تارخ 8373/ 1/6تشیی ودر گلزار شهدای قیر به خا سارده شد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
به نق از يمساخه شهید اخشان فردی بود که يروقه مهرا مهی دخدخهد خیلهی مهربهان بودرهوری برخهورد مهی کهرد کهه ان هار ا ز سهالهاپیش مها را ندخهده بهود تهازه مهارا
می دخدخد.اي کم

فراوان به اي خانه بود.

رهمورث قشقاخی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید محمود ظهری
تاریخ تولد1687/5/8 :
تاریخ شهادت1635/1/13 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسهها 8337در روسههتا ی سههکه روان در خههانواده فقی هر و بهها اخمههان دخ هده بههه جهههان گشههوده .در سههن  7سههال ی روانههه مدرسههه شههد و دوران ابتههداخی را در
روستای زادگا يش به پاخان رساند وبرای ادامه تحصهی
تحص هی
داورل

در دوره راي مها خهی عهازم قیهر شهد بهه عله

شههد ول هی مجههدد ا بههه مدرسههه بههاز گش ه  .پ ه
عازم ج هه شد.جوانی رشید ،با اخمها ن ،خهو

فهوت پهدر وفشهار زنهدگی خه

از ر هی دوره راي مههاخی وارد دبیرسههتان شههد بهها شههروع ج ه

اخهش وبها وقهار بهود کهه کمتهر حهر

سها مج هور بهه تهر

تحمیل هی بهها اول هین گرويهههای

مهی زد وبیشهتر فکهر مهی کهرد.از زمهانی کهه تهوان حضهور در ج ههه

پیدا کرد تاسا  8361پ ج بار به ج ههه اعهزام شهد .آخهرخن اعهزام اخشهان در م طقهه عملیهاتی فکهه در تهارخ  8361 /1/13بهه يمهراه يمهرزم عزخهز
روسههتا عاشههقانه بههه سههوی مع ودشههان پرکش هیدند وپیکههر مطهههر

در تههارخ

عیسهی

 8361/6/11باشههکوه فههراوان تش هیی و در گلههز ار شهههدای سههکه روان بههه خهها

سارده شد.
وصی نامه:
خداخااز تو می خوايم که من را به آرزوی خوخش برسهانی و از تهو رله
ادامه دي ده اخن راه باش د و از روحانی
خاررات:
ندارد
محمود ضهری.jpg
1878136131

مهی که م کهه شههید شهدن را نصهی م فرمهاخی از دوسهتان و رفقها خهم مهی خهوايم کهه

م ارز پشتی انی ک د بیشتر سعی ک ید که والخ

را بش اسید وادامه دي ده راه سرخ شهیدان اشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید شاپور کشتکار
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسا 8333در روستای م هار آبهاد در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .دوران ابتهداخی رادر مدرسهه روسهتای خهود بهه پاخهان رسهاند .بهرای راي مهاخی بهه
جهههرم رف ه وپ ه

از اتمههام دوره راي مههاخی راي هی دبیرسههتان شههد .سهها او دبیرسههتان بودکههه رژخ هم بعث هی عههرا تهههاجم خههود را بههه خهها جمهههوری اسههشمی آغههاز

کرد.شاپور که فردی آزاده ومبي ی بود دوره آموز

نظهامی خهود را در شههر کهازرون گبرانهد و بهه م طقهه عملیهاتی اعهزام گردخهد واز ناحیهه دسه زخمهی شهدوبه پشه

ج هه م تق شهد و در حهالی کهه دوره درمهان خودراکهامش رهی نکهرده بهود بهرای بهار دوم بسهوی ن هرد بها متجهاوزان بعثهی شهتاف وبهه ع هوان آرپهی جهی زن مشهغو
خدم گردخد.اخن شهیدگرانقدرکه آرزوخش شهادت بود به آرزوی خود رسید و در تارخ  63/3/13در م طقه ج و درعملیات رمضان به فیض شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
مادر چقدر شهادت را دوس دارم.مدتهاس که دعامی ک م خداخا مرگم شههادت در راه تهو باشهد .وقتهی آقهای خام هه ای فرمهود مهن بهه خهدا پ هاه مهی بهرم کهه مهرگم
شهادت در راه خدا ن اشد.واقعا حر د من را نیز زد .
يمیشه رنج می بردم و احسا

حقارت می ک م از اخ که بطور عادی بمیرم براخم دعاک ید که مرگم شهادت در راه خدا باشد.

خاررات:
خاررات شهید:بهرادر شههید چ هین مهی گوخهد .از خهارری کهه از بهردار خهود دارد شهاپور از ج ههه برگشه بهود.بهه اوگفهتم رفتهی مجهروح شهدی دخ هه نروبهرداريم کهه
ازدوا کرده رفته پدر ومادرت ها يست د نیاز به رسیدگی می خواي د شهید رضاخی برن ش زخر تان
شابور کشتکار.jpg

رف ج ازه ا

پیدا نشد  .می خو

1877187736

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید محمد مرادی
تاریخ تولد1686/7/13 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درتههارخ  8333 /7/86در روسههتای بههاغ و ديسههتان افههزر از تواب ه قیروکههارزخن در خههانواده ای مههبي ی وبهها صههفا متولههد شههد نههور اخههش
دوران کههودکی در چهههره ا

و اخمههان و مع وخ ه ازيمههان

يوخ هدا بههود و اخ هن صههفات او را از ساخريمسههاالنش ممتههاز م هی سههاخ .تحص هیشت ابتههدائی را در زادگههايش سههاری نمههود تربی ه درمح هیط

باصفای روستا ازمحمد نوجوانی باوقار ومومن ساخته بود.
او تحص هیشت راي مههاخی را نی هز بههه پاخ هان رسههاند و وارد دبیرسههتان شههد ول هی شههو حضههور در درج هههه يهها او را آرام نم هی گباش ه تااخ کههه ي ههامی کههه درسهها او
دبیرستان مشغو تحصی بود رايی ج هه شهد.سها

درعملیهات غهرور آفهرخن والفجرمقهدماتی بهه ع هوان نیهروی خهط شهکن حضهورخاف .امها په

از رشهادتهای فهراوان

در تارخ  8368/8/81درفجرصاد پیروزی اثری از اوخاف نشدوتاک ون نیزخانواده درانتظاربه سرمی برند.

وصی نامه:
درعملیات غرور آفهرخن والفجرمقهدماتی بهه ع هوان نیهروی خهط شهکن حضهورخاف .امها په
اوخاف نشدوتاک ون نیزخانواده درانتظاربه سرمی برند.
خاررات:
ندارد
مهدی مرادی.jpg
7813176118

از رشهادتهای فهراوان در تهارخ  8368/8/81درفجرصهاد پیهروزی اثهری از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید غالمحسین ملکی
تاریخ تولد1687/7/8 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسا 8337درروستای شهلدان توابه قیروکهارزخن بهه دنیها آمهد.وی تحصهیشت ابتهداخی خهودرادر مدرسهه شههید بهاي ر شهلدان آغهاز نمهود وراي مهاخی در مدرسهه شههید
بهشتی ودبیرستان رادرمدرسه شههید بحرانهی قیهر بهه پاخهان رسهاند.ودر سها  8361ب ابراحسها

وظیفهه بهه ج ههه عهازم شهد.ودر تهارخ  61/86/81در م طقهه عملیهاتی

شلمچه به فوز شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
من به ع وان ت ها وصیتم از شما می خوايم که ريرو خهون شههدا باشهید .ومثه يمیشهه پشه ج ههه را گهرم ن هدارخهد ون بارخهد امهام امه احسها

ت ههاخی بک هد مهن

در اخن راه قدم برداشتم وپهر پهر گشهتم و امیهدوارم شههادت نصهی شهما يهم ب هردد .از کلیهه دبیهران ويمکشسهیهاخم رله بخشهش دارم واز آنهها میخهوايم کهه ج ههه
راسرلوحه امور خود قرار دي د.
دوس دارم شم باشم درد ش ها بسوزم
روش ی بخشم به جمعی وخودم ت هابسوزم

خاررات:
دانش آموزبودخم ودرخه

م هز اسهتیجاری درشهرقیرمشهغو تحصهی بهودخم ومهايردو قصهدرفتن بهه ج ههه راداشهتیم ،مهن ازشههید بزرگتربهودم ويرچهه بهه شههید مهی

گفتم توبمان ومن میروم ج هه راضی نمی شدواصرارزخادبه رفتن ج هه می کرد،من شهیدراداخ اتا کردم ودرراازبیرون قف کردم ولی شهید
غشم حسین ملکی.jpg

7813176717

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید علیرضا یگانه
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
در سا  8333در خانواده مبي ی در شهر امام خمی هی چشهم بهه جههان گشهود وپه
رف وتحصیشت متوسطه را تا کش

از رهی دوره ابتهداخی وراي مها خهی در زادگها يهش بهرای ادامهه تحصهی بهه قیهر

سوم ادامهه داد ولهی بها مشهايده ظلهم و تجهاوز دشهمن در خها مهیهن اسهشمی داورل انهه عهازم ج ههه شهد .و سهرانجام در تهارخ

 66/88/81در م طقه عملیهاتی گیشنغهر په

ازشهرک در عملیهات ،مفقهود گردخهد و تها ک هون يیچ ونهه اثهری از وجهود مقدسهش خافه نشهده اسه  .وخهانواده آنهان

يمچ ان چشم انتظارند تا شاخد حداق استخوان وپشکی از آن بیا ورند ود درد م دشان را با آن تسلی ب خش د.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید دادرس یوسفی
تاریخ تولد1688/5/8 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسهها  8331درروسههتای ي ههام درخه

خههانواده مههبي ی ومتههدخن چشههم بههه جهههان گشههود.تحص هیشت ابتههداخی وراي مههاخی در روسههتاخش باموفقی ه گبارنههد در تمههامی

مراسم وتظايرات و رايایمائیهای خشم آلهود علیهه پهلهوی جهزءرش خهه داران بهود .ا خشهان بهرای ادامهه تحصهی بهه قیروکهارزخن رفه .ودر دبیهر سهتان شههید بحرانهی
مشغو به تحصی شد .در اخن بريه از زندگی رابطه ا
نس

به امام وانقش

و مهیهن خهود ادا نمها خهد سهرانجام

در گلزار شهدای ي ام به خا ساردند.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
دادر

خوسفی.jpg

با نهاديهای انقهش بهی مضها عه
د ر سها

شهد .چ هدخن بهار بهه ج ههه يهای حه علیه اره شهتا فه .تها دخهن خهود را

 8361در عملیهات خی هر شهرب شههادت نوشهید وپیکهر

را در میهان حهزن و انهدوه فهراوان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید محمد دادی
تاریخ تولد1678/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسا  8331درخانواده متدخن روستای ت ه

کهیش بهه دنیاآمهد.اخهن کهود په

ازرهی نمهودن دوران ابتهدائی در زادگهايش ت ه

کهیش و تحصهیشت راي مهاخی را در

روستای ي ام ساری نمود و در يمین اخام بود که به نوجوانی آگاه ت دخ شده بود.تمامی مراسمات ورايایماخیهای انقش او را خو می ش اخت د .
جه ادامه تحصی به دبیرستان شهیدبحرانی قیر مراجعه نمود.اما چ د مهايی ن بشهته بهود کهه يهاتفی او را نهدا داد کهه کهربش م تظهر ماسه بیها تها بهروخم عهزم ج ههه
کرد.برای اولین بهار در سها  8363کولهه پشهتی را بهه دو

مهی گیردوبهه ج ههه مهی رودوپه

ازچ هدی مجهروح مهی شهودو از ج ههه برمهی گهردد امها روح بل هد او آرام

نمی گیرد و دوباره عازم مهی شهود.آری اخهن ک وترعاشه ي وزسها او متوسهطه رابهه اتمهام نرسهانده بودکهه در عملیهات کهربشی 3م طقهه بسهتان  8363 -بهه فهیض
شهادت نائ آمد.بدن م ارکش را در گلزار شهدای روستای ت

وصی نامه:
ندراد
خاررات:
ندارد
محمد دادی.jpg
7813177371

کیش ک ار دخ ر يمرزمانش به خا سارده می شود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید عون اهلل انصاری
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/18 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
درسا  8331در روستای نصیر آباد قیروکهارزخن متولهد شهد .دوران تحصهی و کهودکی را در روسهتای خهود گبرانهد چهون اخشهان در خهانواده ای شههید پهرور تربیه شهده
بود .زمی ه برای رفتن اوبه ج هه فرايم شهده بهود په

در سها  8366در حهالی کهه در سها سهوم دبیرسهتان تحصهی مهی کهرد رايهی ج ههه مج هون شهد په

ماه م ارزه شجاعانه در تارخ  8366/8/83در جزخره مج ون خ ر شهادت او ملکوتیان را به وجد آورد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
عون انصاری.jpg
13111181

از سهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید حسین پیمان
تاریخ تولد1681/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
در  81شهههرخور مههاه سهها

8331در شهههر قی هر دخ هده بههه جهههان گشههود .تحص هیشت دوره دبسههتان رادرمدرسههه  87شهههرخور ودوره راي مههاخی را در مدرسههه شهههید

بهشتی گبرانید  .اواز کودکی به انقش  ،نظام وبسیج مردمی عشه مهی ورزخهد وی بها سهن کهم باريها قصهد کهرد کهه بهه ج ههه بهرود ولهی بها مخالفه
روبرو می شد تا اخ کهه ي هامی کهه در کهش
ج هه شهود .په

سهوم راي مهاخی مشهغو بهه تحصهی

مسهووالن

بهود بهه يمهراه جمعهی از دوسهتانش در سهن 86سهال ی توانسه عهازم

از رشهادتها ی فهراوان در تهارخ  8361/88/83در جرخهان عملیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه بهه فهوز عظهیم شههادت نائه آمهد.از اوان

نوجوانی در مسجد امام حسن عسهکری (عحضهوری فعها داشه

در ج ههه يهای ج ه

مردانهه ج یهد وحسهین گونهه شههید شهد وبها اخ کهار خهوخش  ،پیمهانش

را با حسین (ع) مستحکم کرد
وصی نامه:
من با به ج هه رفت م ندای امام را که يمان ندای حسهین مهی باشهد .ل یه

گفهتم وبهرای سهرافرازی کشهور ومله

عزخهز وشههید پهرور اخهران بها دشهم ان غها

ر ت ر ج یدم زخرا دشهم ان انقهش اسهشمی يم هی دسه بهه دسه يهم داده و مهی خواسهت د اخهن انقهش را کهه نهو ب یهاد بهود از راه ج ه
ک د.
خاررات:
ندارد
حسین پیمان.png
7813111813

تحمیلهی نهابود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید مسعود عسکری
تاریخ تولد1651/1/16 :
تاریخ شهادت1633/5/5 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
درسا  8318در روستای گهاوکی بخهش قیروکهارزخن درخهانواده ای متوسهط و متهدخن دخهده بهه جههان گشهوده .تحصهیشت خهود رادر سهن 7سهال ی در شههر فهت آبهاد
آغاز نمود  .به يمراه خانواده در رايایماخی يا شهرک
بازگرداندند .بار سوم با دستکاری کهردن ش اسه امه ا

مهی نمهود .مسهعود پسهری مهربهان وبهايو

بهود .پهدر شههید مهی گوخهد بهار او ودوم کهه بهه ج ههه رفه او را

بهه سهوی ج ههه ريسهاار شهد .يمرزمهان اخهن شههید عزخهز دربهاره ی نحهوه شههادت اخشهان چی هین مهی گوخ هد:

مسعود از وجود عراقی يا ارشع داش ومهی دانسه کهه اگهر مها را دور بهز ن هد يمهه مها کشهته خهوايیم شهد.فرمانهده دسهتورداده بهود اگرعراقهی رادخهدخم يهی عکه
لعملی نشان نديیم.ش بود که چ د عراقی قصد ش اسهاخی م طقهه مها را داشهت د کهه مسهعود متوجهه مهی شهود وشهجاعانه خهود را بهه خطهر مهی انهدازد وآنهها را بهه در
واص می ک د او شهید می شود و جان يمه ی مها رانجهات مهی ديهد.آری مسهعود بها شهجاعتی کهه از خهود نشهان داد در تهارخ  66/1/1در م طقهه شهلمچه بهه شههادت
رسید.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
مسعود عسکری.jpg
1873188136

ا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید احمد موذنی
تاریخ تولد1651/3/61 :
تاریخ شهادت1633/5/3 :

نام مدرسه :شهید بهشتی
زندگی نامه:
مبي ی به دنیا آمد .وی از کودکی عشقهه خاصهی بهه مسهائ شهرعی ومهبي ی داشه  .در دوران نوجهوانی بها حضهور در مسهجد امهام حسهین( ع ) شههر قیهر بها صهدای
خو

به اذان گفتن به ي ام برپهاخی نمهاز جماعه مهی پرداخه  .تحصهیشت احمهد تها دوره راي مهاخی ادامهه خافه

اسشمی دخد وبا تر در

و در  81سهال ی وظیفهه خهود را دفهاع از کیهان

وبحث با وجود آنکه اقتضهای سه ی نداشه  .بها تغییهر در سهن ش اسه امه ای خهود عهازم ج ههه ج ه

حه علیهه بها ره شهد .تهارخ اعهزام

احمد به ج هه  8366/3/81او در صح ه دفاع از انقهش بها تنسهی بهه حضهرت قاسهم (ع ) رشهادتهای جانانهه ای از خهود بهه نمهاخش گباشه .احمهد در ج ههه شهلمچه و
در خط مقدم به م ارزه بها دشهم ان اسهشم پرداخه .و در روز سهه شه ه  8366/1/6برابهر بها او ذخحجهه سها 8367يجهری قمهری بهه فهوز عظهیم شههادت نائه آمهد
وج ازه وی چ د روزبعد روز پ جش ه  8366/1/81در شهر قیر تشیی شد.
وصی نامه:

من دلم می خواس که به ج هه بروم ودلم می خواس کهه شههید بشهوم ولهی اگهر مهن شههیدم شهدم بهرای مهن سهیاه پهو

نشهو خهد .و بهرای مهن گرخهه نک یهد .ومهرا

مان د حسین بن علی که نه غس داشه نهه کفهن با دارخهد.. .ای پهد ر ومهادر جهان! از اخ کهه مهن بهرای شهما زحمه نکشهیده ام از شهما پهوز
که با پیروزی و موفقی کام به خانه برگردم و از تمام اقوام حلی می رل م.

خاررات:

مسجدخکی ازجايائی بودکه من بیشتراوقات خودرادرآنجاساری می کردم.

مهی رله م و امیهدوارم

من دوس دارم قهرآن راخهادب یرم وبهه دخ هران خادبهديم پهدرم وپهدربزرگم خهادم ومهؤذن مسهجدوازمداحان ايه بیه يسهت د،به يمهین دلیه نهام خهانوادگی مها مهؤذنی
اس .
چ دروزمانده به رسیدن ماه م ار رمضان ر
احمد موذنی.jpg

معمو

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید مهدی رمضانی
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت38/3/14 :

نام مدرسه :شهید جعفر زاده
زندگی نامه:
درسا  8337در خانواده ای فقیرو مبي ی در روسهتای م هار آبهاد چشهم بهه جههان گشهود .اخشهان په
تحصیشت نمود وبه کم
کرد .پ
ت

از اتمام آموز

پدرخوخش به کاريای کشاورزی مشغو شهد.بها شهروع ج ه
اولیه به شهرسهتان فسهاجه رهی نمهودن آمهوز

تیهر انهداز مشهغو خهدم شهد.په

شهادت نائ آمد وپیکرپا و مطهر

ازپشه سرگباشهتن دوران ابتهداخی بهه عله فقهر مهالی تهر

تحمیلهی بها اجهازه گهرفتن از والهدخن خهود در پهبخر

تکمیلهی اعهزام گردخهد .په

سهااه پاسهداران ث ه نهام

از اتمهام مراحه آموزشهی در لشهکر المههدی (عهج)بهه ع هوان

از انجهام رشهادت و دلیهر خههای فهراوان در راه دفهاع از مهیهن اسهشمی در تهارخ 8363/6/81در عملیهات قهادر بهه درجهه رفیه

خازده سا بعددرتارخ 8371/1/7درروستای م ار آباد بردو

مردم تشیی وبه خا سارده شد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
.پ

از اتمام مراح آموزشی در لشکر المهدی (عهج)بهه ع هوان ته

تیهر انهداز مشهغو خهدم شهد.په

اسشمی در تارخ 8363/6/81در عملیات قادر به درجه رفی شهادت نائ آمد وپیکرپا و مطهر
مهدی رمضانی.jpg
7813171331

از انجهام رشهادت و دلیهر خههای فهراوان در راه دفهاع از مهیهن

خازده سا بعددرتارخ 8371/1/7در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید کوروش غالمی
تاریخ تولد1651/7/11 :
تاریخ شهادت1633/1/18 :

نام مدرسه :شهید قهرمانی
زندگی نامه:
درسا  8316درروستای نجه آبها د قیروکهارزخن چشهم بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی خهودرا تها کهش

چههارم در روسهتای خهود ادامهه داد.بهرای خهاری پهدر در

تامین مخار از تحصی باز ماند .ي وز بیش از پانزده بههار از عمهر شهرخفش ن هب شهته بهود کهه شهو حضهور درصه سهربازان امهام و بسهیجیان خمی هی ک یهر او را وادار
ساخ تا به ج هه يای ن هرد اعهزام شهود.او در اخهن مرحلهه از اعهزامش بهه ج ههه په
شهد شیرخن شهادت نوشید وبه آرزوی دخرخ ه ا
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
کور

غشمی.jpg

178111377

دس خاف .

از مهدتی رزم

بهی امهان باخصهم زبهون درتهارخ 8366/1/13درم طقهه شهلمچه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید فرهاد کریمی زاده
تاریخ تولد1687/1/18 :
تاریخ شهادت1638/11/6 :

نام مدرسه :شهید مصطفی خمینی
زندگی نامه:
در سها 8337درخه

خههانواده کشههاورز و مههبي ی در روسههتای يفه آسهیا افههرز دخهده بههه جهههان گشههود.شهههید دوران ابتههداخی در زاده گههايش و دورا ن راي مههاخی رادر

مدرسهه شهههید مصههطفی خمی هی بههه پاخهان رسههاند و تحصهیشت دبیرسههتان را درقیهر وجههرم گبرانههد .او درکشههاورزی بههه پههدر کمه
متعهد و فعا در کاريای اجتماعی بودو وظیفهه خهود دانسه کهه بها شهرک فعها درج ههه يهای ج ه

مهی کههرد .فريههاد خیلهی مهربههان ،

بهرای م هارزه بها بعثیهون باهردازد  .عهاز م ج ههه ج ه

مردانه ج ید و با عشقی خالصهانه درسها  8361در عملیهات کهربشی  3در شهلمچه بهه دخهار مع هود شهتاف  .امها پیکهر پها و مطههر وی په
خع ی اسف د سا  8371ری مراسم خا
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
فرياد کرخمی زاده.jpg
1878138713

وبا شکوه تشیی و در زادگايش به خا

سارده شد.

شهد .و

از گبشه سهیزده سها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید رحیم بهمنی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1633/5/13 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
در سا 8331درخ
پدر

درمجال

خهانواده مهبي ی درشههر قیربهه دنیها آمهد او در يمهان اواخه
عزاداری شرک مهی کهرد عشقهه وافهری بهه قهرآن کهرخم داشه

کرد ورت ه ممتاز را کس
به امام راح

داش

می نمود برای امرار معها

کهودکی عشه

بهه خهدا و حه ايه بیه در وجهود

درسهن 6سهال ی تحصهی

کهار مهی کهرد وی در تهارخ  8366/3/86بهه ج ههه حه

و می خواس که دعا به جان اخشهان فرامهو

را شهروع کهرد در مسهابقات قهرآن شهرک مهی
علیهه بها ره اعهزام شهد اخشهان عشقهه زخهادی

نشهود .ر ه گفتهه خکهی ازيمسه رانش((خهوا خکهی ازائمهه ارههاررامی بی هد ودائهم گرخهه مهی

ک ههدومی گوخدباخهددريمین جههاودريمین سه ربه شهههادت برسههم )).سههرانجام در تههارخ  8366/1/86درم طقههه شههلمچه پ ه
اقتدا به حضرت علی اک ر (ع ) به آرزوی دخرخ ها

يوخهدا بهود بهه يمهراه

از خه

مههاه ن ههرد بهها دشههم ان اسههشم بهها

می رسد.

وصی نامه:
پدر مهربان" امیدوارم مرا حهش ک یهد .چهون مهن در راه اسهشم مهی روم در راه قهرآن مهی روم .غم هین م ها
من در راه اسشم شهید گشته ام برادرانم را تشوخ
را خاری خوايد کرد.

خاررات:
ندارد
رحیم بهم ی.jpg

اسهشم بهه مهن احتیها دارد خوشهحا بها

کهه

ک ید کهه راه مهرا ادامهه دي هد .خهوايرانم يهم يمچ هین بدانیهد مها در پ هاه خهدا يسهتیم وخهدا يهم مها

1873111311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید علی بهمنی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1638/3/14 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسهها 8337در خههانواده مههبي ی ومتههدخن در روسههتای لیفرجههان از توابه بخههش قیروکههارزخن دخهده بههه جهههان گشههود.بهها وجههود اخ کههه دانههش آمههوزی کوشهها وجههدی بههود
درتحصیشت خیلی مهربان با صداق با وفها بهود .بهرای تهامین معها

زنهدگی بهه کهار وفعالیه مهی پرداخه وکمه

خانواده عازم ج هه شد.بعداز 3ماه به درجه جان هازی مفتخهر مهی شهودوبه خانهه بهاز مهی گهردد.په

پهدر بهود.اخشهان در سهن 87سهال ی بهدون ارهشع

از  81روز دوبهاره عهازم ج ههه يهای ج ه

درتارخ  8337/1/1بهه فهیض عظمهای شههادت نائه آمهد.بعدازگبشه 88سها کهه ج هازه اخشهان مفقودگردخهده بهود پیکهر مطههر
گش وبه خا سارده شد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
1878161171

شهد.ودر عملیهات اشه وخه

درسها 8371بهه زادگهايش بهاز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید علیرضا خانبازی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسا  8318در خانواده ای مومن و اي تقهوا در روسهتای لیفرجهان از توابه قیروکهارزخن دخهده بهه جههان گشهود .او عاشه قهرآن بهود .دوران ابتهداخی در مدرسهه توحیهد
و دوران راي مههاخی را در مدرسههه رالقههانی شهههر امههام تحص هی کههرد.ودوران متوسههطه رادر دبیرسههتان شهههید بحرانههی گبرانههد .بهها آغههاز ج هه
وشیفته حضور در ج هه يا شد در سا او متوسطه در

وبحث را فهدای عشه بهه ج ه

و اخثهار و رشهادت نماخهد و ريسهاار ج ه

تحمیل هی وی عاشهه

بها خصهم زبهون شهد .تها اخ کهه در

تارخ  8367/3/3در م طقه عملیاتی جز خريمج ون بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد.از خصوصهیات اخشقهی آن شههید عظهیم الشهان اراعه کامه و بهی قیهد وشهر
از والخ و پاخ دی وی به م انی مستحکم نظام اسشمی و ري ری بود.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
رضا خان ازی.jpg
1876176837

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید محمد کاظم عباسی
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1638/11/15 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسا 8337در روستای م ها از توابه قیهرو کهارزخن متولهد شهد .دوران کهودکی را در يمهین روسهتا سهاری کهرد .تحصهیشت ابتهداخی خهود را تها په جم درشههر امهام
خمی ی ادامه داد.وی با وجود اخ کهه فقهط په ج کهش

سهواد داشه  .دارای فضهاخ اخشقهی بسهیار بهود .صهفتهاخی از جملهه خهدا پرسهتی ،صهدقه دادن ،انسهان دوسهتی

در روح او زنده بود وچیزی که بیشتر از يمه بهرای اومههم بهود صهله رحهم بهود .وبهه يمهین دلیه در میهان اقهوام ودوسهتان و نزدخکهان جاخ هاه وخهژه ای داشه .يمهه او
رادوس داشت د .ودر فرا او می سهوخت د .شههید درسهن  83سهال ی بهرای اولهین بهار ريسهاار میهدان ج ه

شهدند.و بهه مهدت 3مهاه در ج ههه يهای ج ه

حه علیهه

بار در م طقه ج و م ارزه کردند  .وبعداز اخن سه مهاه بهه خانهه برگشهت د.ولهی عشه بهه ج ههه چ هان شهور و شهوقی در د او اخجهاد کهرده بهود کهه در مهدت  3سها
1بار به ج هه رفت دکه درمرت ه يشتم از ناحیه ی پای راس مجروح گشهت د.بهرای بهار نههم کهه بهه ج ههه اعهزام شهدند گهوخی بهه او الههام شهده بهود کهه مهی خوايهد بهه
سوی معشو ابدی خود بشتابد.به روری کهه بهاخط خهود مهی نوشه شههید محمهد کهاظم ع اسهی،واخن بهار په
آرزوی خود رسید و ر

وصی خوخش در گلزار شهدای فت آباد در جوار دخ ر شهدا آرام گرف .

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg

از 16روز در تهارخ  8363/88/13در ج ههه آبهادان بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید یونس کاظمی
تاریخ تولد1651/6/8 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسا  8318در خانواده متدخن و زحمهتکش روسهتای ده بهه ازبخهش قیروکهارزخن پها بهه عرصهه وجهود گباشه دوران ابتهداخی و راي مهاخی بهه ع هوان شهاگرد ممتهاز در
شهر امام به پاخان رساند .روح جستجوگر

بهه تم های رسهیدن بهه مع هود بهه پهرواز در آمهد وبها وجهودی کهه بهرادر

گرف ودر عملیات فکه حضور خاف و در تهارخ  8361/1/11بهه دعهوت حه ل یه
به زادگايش م تق گردخد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg
13163817

گفه پیکهر مطههر

په

بهه اسهارت در آمهده بهود راه ج ههه را در پهیش

از سهالیان متمهادی در م طقهه شهريانی پیهدا گردخهد و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید حسین لطفی دهبه ای
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1637/6/3 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
در تهارخ ديههم اردخ هشه مههاه سهها  8318در روسهتای ده بههه در خههانواده ای متههدخن ،محههروم و مستضهع ولهی پاخ ههد بههه معتقههدات دخ هی چشههم بههه جهههان يسههتی
گشود.اخن شهید دوران ابتداخی رادر زادگاه خهود تمهام کهرد وسها

وارد مدرسهه راي مهاخی رالقهانی مهی شهود.در سها دوم راي مهاخی وارد بسهیج شهده ورهی دو مرحلهه

به مدت شش ماه به ج هه اعزام می شود  .برای ير مامورخه دشهواری حسهین او داورله بهود شهجاع ،بهی بهاکی اخهش نیکهو و شهوخ ر عهی حسهین مثها زدنهی
بود برای بار سوم عا زم ج هه مهی شهود ودر م طقهه شهلمچه صهح ه يهای زخ هاخی از ن هردو جان هازی را ترسهیم مهی ک هد و سهرانجام در تهارخ  67 /3/6شهرب شههادت
می نوشد.
وصی نامه:
ک وترانم راآزادک یدبه پدرومادرم ب وئیدکه گرخه نک ید که من ما آنهان ودم ما خدابودم به برادرانم ب وئیدکه س رياراخالی ن بارخدوپیکرمرادرروستاب ردانید.
مههن ازخداونههدت ار وتعههالی م هی خههوايم کههه يرزودتررزم ههدگان اسههشم راپیروزب رداند،صههدام وصههدامیان رايرچههه زودترنههابود ب ردانههد.مههن ازخههدای ت ههار وتعههالی م هی
خوايم که به جم شهدای کربشی يفتادودوتن خاران امام حسین(ع)بایوندم.

خاررات:
ندارد
حسین لطفی.jpg
7813168137

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید محمد صادق محیط
تاریخ تولد1681/6/11 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
درسها 8333در خهانواده ای مههبي ی در روسهتای لیفرجهان شهههر امهام دخهده بههه جههان گشهود.او دوران ابتههداخی را در زادگهاه خهود باموفقیه گبرانهد و دوران راي مههاخی
را درشهر امام مدرسه شهید رالقانی به پاخهان رسهاند يم هام بها او م هارزات مردمهی علیهه رژخهم رهاغوتی پهلهوی بها وجهود سهن کهم از م هارزخن بهود .اخشهان فهردی
ورزشکار،نمونه وپیرو موالی خود حضهرت علهی (ع) بهود.ويمچ هین جوانهان را بهرای دفهاع از کشهور بهه ج ه

وجههاد ترغیه مهی کهرد .دوران متوسهطه را در دبیرسهتان

شهید بحرانی قیر آغاز کرد در اخهن دوران جهزء خکهی از فعهاالن بسهیج مقاومه بهه شهمار مهی رفه  .در زمهان ج ه
کسانی بود که از م طقهه قیهر وکهارزخن عهازم ج ههه شهد و بهه دفهاع از نظهام مقهد

جمههوری اسهشمی يمه گماشه او چ هدخن بهار عهازم ج ههه يهای ج ه

باالخره درم طقه سردش در ارتفاعات بانه کردستان درتارخ 61 /7/11به فیض شهادت نائآلمد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
7813161368

تحمیلهی شههیدمحمد صهاد

محهیط جهزء اولهین
شهد و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید صمد یوسفی
تاریخ تولد1688/5/8 :
تاریخ شهادت1637/6/3 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
در سا 8318در روستا ی فخر آباد کارزخن دخده بهه جههان گشهود خوسه دوران ابتهدا خهی را در دبسهتان توحیهد شههر امهام آغهاز کهرد و دوران تحصهی راي مها خهی را
در مدرسه آخ اله رالقانی ادامهه داد او جهزء دانهش آمهوزان ممتهاز در در

و قهران بهود امها عشه بهه ج ه

وشههادت آرام و قهرار را از او گرفه واخهن جهان بهی قهرار

شیداخی را رايی ج ههه يها نمهود و در عملیها ت کهربشی يفه در م طقهه عملیهاتی شهلمچه در تهارخ 8367 /3/3بهه سهوی م عهود حقیقهی خهوخش عهرو نمهود .شههید
خوسفی از مداحان اي بی عصم و رهارت بود وی فردی متعهد واي نماز وجما ع بود اخش
مادر

نق می ک د ق

و صفای بارن وی زبا ن زد خا

و عام بود .

از اخ که خ ر شهادت صهمد بهه مابرسهد خهوا دخهدم مان هدک وتران پهرواز کهرده وازآسهمان بهاال رفهتم واحسها

کهردم ناگههان ازبهاال بهه خها

افتادم وبه زمین خوردم ودس پهاخم شکسه فهردا صه موضهوع خهوا را بهرای پدرشههید نقه کهردم .پدرشههید بهاآرامش خاصهی فرمهود:خکهی ازبچهه ياخه درج ههه
شهید شده اس و واقعاً يمین رورشد و چ د روز بعد خ ر شهادت او را آوردند.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
آن شهیدچون عاش شهادت وج هه بود،ازيمان دوران کودکی ازعش شههادت شه يهادرخوا نوحهه سهرائی مهی کردحتهی مهادر
صدای صمد که نوحه می خواندازخوا بیدار می شدم.

مادر

نق می ک د ق

از اخ که خ ر شهادت صمد به ما برسد خوا دخدم مان د ک وتران

نقه مهی ک هد بعضهی شه يها بها

صمد خوسفی.jpg
1878167868

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید جابر پیل باال
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1635/7/5 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
شههیدجابرپی باالفرزندشهیداصهغرپی بهاال درسها 8331در روسهتای قاسهم آبهاددر خهانواده مهبي ی از توابه قیروکهارزخن دخهده بهه جههان گشهود و تحصهیشت ابتههداخی
در شهر امام به پاخان رسهاند بها شهروع ج ه

تحمیلهی دنیهای اسهتک ار علیهه نظهام جمههوری اسهشمی په

از اخ کهه پهدر

خود را از دسه داد  ،بهه ج ههه اعهزام شهد در دومهین مرت هه اعهزام بهه ج ههه بهه م طقهه عملیهاتی جزخهره مج هون رفه وپه
شهادت نائ آمد وبه جوار پدر شهید
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
جابر پ باال.jpg
7813161131

شتاف .

در ج ههه بهه شههادت رسهید وسرپرسه
ازمهدت کوتهايی درتهارخ  61/67/1بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید اکبر جوکار
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/17 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
در سهها 8331در خههانواده ای زحمههتکش و متههدخن در روسههتای دي ههه از تواب ه قیروکههارزخن متولههد شههد .او دور ان رفولی ه را بهها سههختی ومههرارت در ک ههار خههانواده ا
ساری نمود  .و در سن 6سال ی به فراگیری علهم پرداخه .دوران ابتهداخی را بها ع هوان شها گهر دممتهاز سهاری نمهود وبهه مدرسهه راي مهاخی وارد شهد .در يمهین اث ها بهود
که به جرگه بسیجیان پیوس و فعا لی خهود رادر قاله

نیهروی بسهیج آغهاز نمهود .او بهه ع هوان خکهی از فعهالترخن بسهیجیان شههر امهام قلمهداد مهی شهد  .تها اخ کهه

درتارخ ، 8361/86/87درحین مامورخ به فیض شهادت نائ گردخد پیکر مقد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
اک ر جوکار.jpg
1878116118

او در گلزار شهدادر ک ار ال له يای به خون خفته به خا سارده شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید حسین قائمی نسب
تاریخ تولد1688/3/18 :
تاریخ شهادت1633/6/61 :

نام مدرسه :طلبه قم
زندگی نامه:
درسهها 8333درروسههتای نجه آبههاد از توابه قیروکههارزخن درخه

خههانواده ی مههبي ی دخهده بههه جهههان گشههود .تحصهیشت ابتههداخی را در روسههتای زادگههايش بههه پاخهان

رسانید  .راي مهاخی ودبیرسهتان درشههرقیر تحصهی کهرد .در دوران رزخهم رها غهوت در رايایمهاخی يها وتظهايرات شهرک فعها داشه .بها شهروع اقامهه نمهاز جمعهه بهه
ع وان خکی از اعضهای فعها دفتهر امهام جمعهه فعالیه داشه .مهدتی مسهو پاخ هاه مقاومه امهام سهجا د(ع)روسهتای نجه آبهاد بهود.عشقهه بهه علهوم دخ هی داشه .
ازتحصیشت در دانش اه صرفه نظرکردو رايی حوزه علمیه قهم شهد .درحهین تحصهی در حهوزه باريها عهازم ج ههه شهد  .بهه عله سهابقه رهوالنی درج ههه مسهوو اعهزام
م لغ قرار گهاه نجه اشهر در غهر کشهور م صهو شهد .روح بل هد حسهین اخهن جههانی ن هود وتحمه زنهدگی در قفه
8366درم طقه عملیاتی غر کشور درعملیات پیروزم دانه نصر مورد يد تیر دشمن قرار گرف وروح بل د

ته

اخهن دنیها رانداشه وسهرانجام درسها

در جواررحم ح آرام گرف .

وصی نامه:
پدر ،مادر ،برادارن وخوايران عزخهز ودوسهتان مهربهان سهعی ک یهد خهادم اسهشم و مسهلمین باشهید و امیهداوارم مراب خشهید واز شهما تقاضها دارم کهه يمیشهه درخهط امهام
وخاران واقعی امام که يمان خط اسشم اسه حرکه ک یهد .و خه

لحظهه خهدا را فرامهو

نک یهد.عزخهزان ،مح ه و عشه نیهاز يهر انسهان اسه و انسهان محتها بهه

مح و  ،مح وبی که در يمه جها حاضهردر خلهوت و عیهان ،در تهارخکی و روشه اخی و در ت ههاخی حضهور او را حه
حقیقی جز خدای مهربان نمی تواند باشد.پ

مهی ک هیم تها نهداخش کهردخم ل یه

بیاخیهد مح ه و عشه مطله خهود را نثهار او نمهائیم.و اخهن مسهیر نسه

گوخهد.و مح هو

اال بهه تسهلیم شهدن در برابهر خواسهته يهای او و

انجههام اوامههر و دوری از نههوايی ا .بیاخی هد از سرنوش ه پیش هی یان ع ههرت ب یرخ هد و تههارخ را سرمش ه خههود قههرارديیم ق ه از اخ کههه خههود ع ههرت گردخ هد.و تارخختههان
سرمش  .وباالخره بیائید اخن دنیای پس مادی را فرامو

ک یهد.وگرنهه او ريها ختهان خوايهد کهرد .يمان ونهه کهه پیشهی یان شهما را ريها کهرد .ب هده ر ه وظیقهه شهرعی

خع ی اراع از مقام ري هری و مرجه تقلیهد بهه ج ههه آمهده ام تها بتوان هد بها زنهدگی کهردن در میهان رزم هدگان اسهشم مقهداری از سهیايی پرونهده اعمهالم را بکهايم .از
دوستانی که من را می ش اس د خ
خاررات:
ندارد

تقاضا دارم و آن رل مغفرت برای اخن جان اس .

حسین قاخمی.jpg
1878116117

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شهید علی دهقان
تاریخ تولد1651/1/6 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :عصمت
زندگی نامه:
مافص سایده ازکتا سحرخم

ماقاصد نورخم وسرود ظفرخم

در سا  8318درخانواده مبي ی در روستای علی آبهاد قیروکهارزخن چشهم بهه جههان گشهود.ابتهداخی وراي مهاخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسها نهد  .بها اخ کهه سهن کمهی
داش ه شههو حضههور در ج هههه را در سههر م هی گبرانههد در سهها  8361بههرای اول هین بههار بههه ج هههه اعههزام شههد در عملیاتهههای والفجههر  1حضههور داش ه درسهها  8361در
عملیات کربشی  1به ع وان غوا

شرک کرد و مجهروح شهد و رايهی بیمارسهتان گردخهد.ي هوز آثهار جراحه در بهدنش وجهود داشه مجهددا بهه ج ههه اعهزام شهد و در

عملیات کربشی  1شرک کرد و مفقود گردخد.مدت 1سها يهی ارشعهی از شههید بهه خهانواده ا
تجس

نرسهید تها اخهن کهه په

از کشه پیکهر مطههر

توسهط گرويههای

مفقودخن در زادگايش ،به خا سارده شد.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
در سهها  8361بههرای اولهین بههار بههه ج هههه اعههزام شههد در عملیاتهههای والفجههر  1حضههور داشه درسهها  8361در عملیهات کههربشی  1بههه ع ههوان غههوا
مجروح شد و رايی بیمارستان گردخد.ي وز آثار جراح در بدنش وجود داش مجددا به ج هه اعزام شد و در عملیات کربشی  1شرک کرد و مف
31811183111833136131718181383111881133113818.jpg

شههرک کههرد و

1871613171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید شیرزاد پیاده
تاریخ تولد1685/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :کشاورزی فیروزآباد
زندگی نامه:
درسهها 8331در روسههتای م وخهه افههزر در خههانواده مههبي ی وکشههاورز دخهده بههه جهههان گشههود .تحصهیشت ابتههداخی رادرروسههتای خههود وراي مههاخی را در شهههر شههمالی
افزر ادامهه داد.جهه

تحصهی در رشهته کشهاورزی در ي رسهتان کشهاورزی فیهروز آبهاد پبخرفتهه شهدوی درمسهائ اسهشمی بسهیار فعها ودارای روحیهه ای ظلهم سهتیز،

پرتوان ،پرتش  ،م ظم و بسیار متعهد بهود .شخصهی رو مهربهان ،دلسهوزو درسهتکار بهود شههید دوبهار بهه ج ههه اعهزام گرخهد .بهار سهوم بها اجهازه گهرفتن از پهدر ومهادر
خود وراضی کردن آنها رايی ج هه شهد ودر عملیهات کهربشی 3در ج ههه شهملچه دردی مهاه سها  8361بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد.په
مطهر او که ت ها پسر خانواده بود به زادگايش م تق
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
شیرزاد پیاده.jpg
7813176186

گردخد و به خا سارده شد.

از گبشه 3مهاه پیکهر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید مسعود فرجی
تاریخ تولد1687/11/5 :
تاریخ شهادت1637/6/3 :

نام مدرسه :کشاورزی فیروزآباد
زندگی نامه:
درسا 8337در خانواده ای مبي ی ،کشهاورز و بسهیار بهی تکله چشهم بهه جههان گشهود.مسهعود په

از اتمهام دوران تحصهیشتش درمقطه ابتهداخی ،دوران راي مهاخی را

در مدرسه شهید مصطفی خمی ی بهاغ و افزرتمهام کهرد شههید درآزمهون ورودی ي رسهتان کشهاورزی فیروزآبها د پهبخر فتهه شهد.در يمهین ي هام بهود کهه شههید توانهاخی
علمی خود را رو به فزونی دخد وازررفی توانهاخی الزم را بهرای خهدم درج ههه ج ه
ج

وجههاد در خهود حه

کهرد .اوبهرای اولهین بهار بهه مهدت سهه مهاه بهه ج ههه يهای

وجههاداعزام شهد .درسها  8361بهرای دومهین بهار يمهراه سهااه خکصهد يهزار نفهری حضهرت محمهد(

)شهد .ودرعملیهات کهربشی 3و 1شهرک داشه  .يمهان

زمان بهود کهه داخهی عزخزخهود شهیدحسهین کرمهی رابهه انقهش وامهام تقهدخم کهرداو در سهومین اعهزام خهود در حهالی کهه شههادتش بهه او الههام شهده بهود و مهدام بهه
دوستانش می گف

که من اخن بار نهدای حه رال یه

زادگايش يف آسیا افرز به خا سارده شد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
مسعود فرجی.jpg
7813176136

خهوايم گفه در تهارخ  8367/7/ 6در م طقهه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه

آمهد وپیکهر مطههر

در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید علی حسین اسدی
تاریخ تولد1685/4/7 :
تاریخ شهادت1631/5/17 :

نام مدرسه :میثم
زندگی نامه:
در سا  8331در خهانواده متهدخن و کهم در آمهد در روسهتای سرچشهمه بخهش قیروکهارزخن دخهده بهه جههان گشهود.اخهن شههید عهز خهز کهه تها کهش
بیشتر تحصی نکرده بود.در

و مدرسه را ريا کرد ه و برای ث

دوم راي مهاخی

نام و اعهزام بهه ج ههه يهای حه علیهه باره بهه پاخ هاه بسهیج رفتهه ث ه نهام مهی ک هد امها از آنجها

که سن و سها کمهی داشه او را از رفهتن بهه ج ههه محهروم مهی ک هد.تها اخ کهه توانسه در سهومین مرحلهه بهه ج ههه رفتهه و از آنجها کهه آرزوی شههادت داشه
.درتارخ  8366/81/83درچزابه شهد شیرخن شهادت می نوشد .پیکر اخن شههید عزخهز اشهت ا يها در فهت آبهادکوار بهه خها سهارده مهی شهود.امها په
می شود اخن شهید عزخز فرزند آن دخار نیس توسط خانواده ا

از اخ کهه مشهخص

او را در تارخ  8366/81/11به گلزار شهدای فت آباد انتقا می دي د.

وصی نامه:
من علی حسین اسدی اک ون وظیفه شهرعی خهود دانسهته کهه در

وتحصهی راريها وبهرای پاسه گهوخی بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین زمهان پاسه گفتهه

وبه صح ه ن رد ح علیه بار روم  .ت ها وصیتم به يمه شما پشتی انی از اخن مرد الهی امام خمی ی (ره) اس

.

خاررات:

اخن شهید عز خز که تا کش
پاخ اه بسیج رفته ث

دوم راي ماخی بیشتر تحصهی نکهرده بهود.در

و مدرسهه را ريها کهرد ه و بهرای ث ه نهام و اعهزام بهه ج ههه يهای حه علیهه باره بهه

نام می ک د اما از آنجا که سن و سا کمی داش او را از رفتن به ج هه محروم می ک د.تا اخ که ت

علی حسین اسدی.jpg

1878111331

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیر

شهید محمد علی شجاعی
تاریخ تولد1687/8/4 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ولی عصر
زندگی نامه:
سهها 8337در روسههتای ت ه

روئ هین از تواب ه بخههش قیروکههارزخن در خههانواده ای مههبي ی پهها بههه عرصههه وجودگباش ه  .مدرسههه ابتههداخی رادر زادگههايش و راي مههاخی

درمدرسه ولیعصر م ار آبهاد تمهام کهرد .درسها 8361شهو حضهور در ک هار مهدافعان حهرخم اسهشم ون هرد بها متجهاوزان بهه مهیهن اورا آرام نمهی گباشه . .لبادربسهیج
ث

نهام کردوعهازم ج ههه شهد.شههید محمهد علهی په

دشمن به آروزی دخرخ ه ا

از چ هدماه ن هرد جانانهه بها خصهم زبهون درتهارخ  8361در جزخهره مج هون په

از مقهاومتی دلیرانهه در مقابه

رسید و به درجه رفی شهادت نائ آمد.

وصی نامه:
من رفتم تا قطره ای از درخا شوم ،من رفتم تا اگر بتوانم اسشم را بها خهون خهود آبیهاری که م.خداونهد خه
راه خود

اخن جان را يدخه ک یم.

خاررات:
ندارد
محمد علی شجاخی.jpg
1877113763

جهان داده و خه

جهان يهم مهی گیهرد چهه بهتهر اسه کهه در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیروکارزین

شهید علی اصغر شهبازی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه :شبانه روز فیروزآباد
زندگی نامه:
در سا  8336در روستای ده به پا به عرصهه دنیها گباشه زنهده خهاد علهی اصغرشهه ازی دوران ابتهداخی رادر دبسهتان فردوسهی ده بهه گبرانهد واز انجها کهه دانهش آمهوز
مستعدی بود در مدرسه ی راي ما خی شه انه روزی فیهروز آبهاد پبخرفتهه شهد .او نوجهوانی متهدخن بهود .نسه
شههروع ج ه

بهه مسهائ اجتمهاعی حسها

وبسهیار باشهرم وحیها بهود .بها

تحمیل هی شههايد ب هی رحم هی يههای دشههمن و دالورخهههای رزم ههدگان اسههشم بههود و آرزوی اعههزام بههه ج هههه را در د داش ه پ ه

از تعط هیشت نههوروزی

ومراجع به مح تحصی با خ ر شد که بهزودی عملیهات آزادسهازی خرمشههر آغهاز خوايهد شهد لهبا مدرسهه را تهر وبهه قیهر آمهد واز آنجها کهه نمهی خواسه بها ممها
نع خانواده مواجه شود ونافرمانی امر پدر ب ماخهد بهدون مراجعهه بهه م هز و خهداحافظی رايهی جههرم شهد واز ررخه سهااه عهازم ج ههه شهد عملیهات افتخهار آمیهز بیه
المقد

آغاز شد ودر مرحله دوم اخن عملیات در تارخ  68/61/81به قله سهااه کفهر حملهه بهرد امها دخ هر نشهانی از او بهه دسه نمهی آخهد وبهه تنسهی از مهادر شههیدان

حضرت زيرا ق ر

بی نام ونشان می ماند.

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندراد
علی اصغر شه ازی.jpg
13161671

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیروکارزین

شهید ولی اهلل سلطانی
تاریخ تولد1684/5/11 :
تاریخ شهادت1637/6/3 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:

درسا 8331درخانواده متدخن مبي ی روستای ت

روئین واق در م طقه قیروکارزخن متولد شد .

.تحص هیشت ابتههدائی رادر روسههتای خههود و راي مههائی را در م ههار آبههاد و دوره متوسههطه را در دبیرسههتان شهههیدبحرانی بههه پاخ هان رسههاند.در دبیرسههتان از اعضههای فعهها
انجمن اسشمی وبسیج بود.با شروع ج

آرام نداش وتها زمهان شههادت چههار باربهه صهورت داورل انهه بهه ج ههه عزخمه نمهود وقهرمانانهه بادشهمن متجهاوز ج یهد تها

اخ که درآخرخن مرت ه اعزام وی به ج هه در تارخ  8367/3/6در م طقه ی عملیاتی شلمچه شهد شهادت نوشیدوبه آرزوی دخرخ ه ا

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندرد
ولی االه سلطانی.jpg
1876331317

نائ شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیروکارزین

شهید اصغر محمدی
تاریخ تولد1681/1/6 :
تاریخ شهادت1635/8/6 :

نام مدرسه :شهید بحرانی
زندگی نامه:
درسهها  8331در خههانواده متههدخن مههبي ی در روسههتای لیفرجههان قیروکههارزخن دخ هده بههه جهههان گشههود.تحص هیشت ابتههداخی در زادگههايش و دوره راي مههاخی را در شهههر
امام وتحصیشت دبیرستان در مدرسه شههید بحرانهی قیهر آغهاز کهرد .تها اخ کهه شهو واشهتیا حضهور در ج ههه يهای اخمهان و شهر آرام قهرار از او سهل نمهود و در
وتحصی را ريا کرد وعازم ج هه شد.اوپ
وسرانجام پ

از اعزام داورل انه بهه م هار عملیهاتی غهر کشهور عزخمه نمهود .و در ج ههه مهابهاد بهه ن هرد بها دشهمن مشهغو گردخهد.

از مايها ن رد بی امان با خصم متجاوز در تارخ 61 /3/3در حین ن رد بادشمن مورد اصا ب قرار گرف .وبه فیض عظمای شهادت ائ گردخد.

وصی نامه:

از پدر ومادران عزخز تقا ضا می ک م که از فرسهتادن فرزندانشهان بهه ج ههه وکمه
گبرا اس حیات ابدی باقی اس

مهالی درخهغ نک هد واز شههادت آنهها ترسهی بهر د راه ندي هد کهه اخهن جههان سهرای

امید وارم که مل شهید پهرور اخهن مسهائ را فرامهو

نک هدواز فرمهوده امهام پیهروری ک هد .پهد رومهادرم مهرا حهش ک یهد واگرشههید

شدم،برای من گرخه وزاری نک ید.

خاررات:
خ
يرخ

روز به يمراه شهید به باغی که لیفرجان داشتیم رفتم باغی کهه مابها خکهی از ايهالی محه شهرخ
از دوشرخ

اصغر محمدی.jpg

مشخص بود .من خواستم از باغ يمساخه که ق ش بايم شرخ

بودخم خ

بهودخم وبعهد از چ هد سها آن بهاغ راتفکیه

دانه انجیربچی م ولی اصغرن باش يرکاری

کهرده بهودخم وسههم

1877113116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :قیروکارزین

شهید حسن زائر
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :شهید رحیمی
زندگی نامه:
بیان دخده به جههان گشهود .دوران ابتهداخی و راي مهاخی در فهت آبهاد بها موفقیه بهه اتمهام رسهانید.درتمهام دوران مدرسهه ازدانهش آمهوزان ممتهاز ،مهود وخهو مدرسهه
بود.يمسر برادر اخشان اخن خارره را از حسن بیان می ک د.حسن اکثر اوقهات خه

ماشهین دسهتی سهر تراشهی داشه

سر يم سن و ساالنش را اصشح می کهرد امها يرگهز از بچهه يها پهو درخافه

نمهی کهرد.حسهن کهه از شههادت درراه عقیهده يهی تهر

ندای ي من ناصهر خ صهرنی امهام (ره )ل یه

کهه مها پهدر

بهود آن را بهه مدرسهه مهی بهرد و
ويراسهی نداشه بهه

گفتهه و در ج ههه حه علیهه باره شهرک نمهود و در تهارخ 8361 /7/ 11در عملیهات والفجهر  3شهرک

نمهود .در

ارتفاعات ک ر به شهادت نائ آمد.
وصی نامه:
از مل شههیدپرور اخهران مهی خهوايم کهه ري هر عزخهز شهان خمی هی روح خهدا راخهاری نماخیهد و يرفرمهانی صهادر کهرد ارها عه
نشوند وگرنه زخر بهار ج اختکهارن مهی مان هد واز آنهان مهی خهوايم کهه اتحهاد خهود راحفهظ ک هد .وج ههه يها رافرامهو
ونس

ک هد .و از روحانیه

جهدا

نک هد وبها يم هدخ ر مهربهان باشه د

به احکام دخن خودشان به خوبی انجام وظیفه ک د.

خاررات:
يمسر برادر اخشان اخن خارره را از حسن بیان می ک هد.حسهن اکثهر اوقهات خه
سر يم سن و ساالنش را اصشح می کرد اما يرگز از بچه يا پو درخاف
حسن زاخر.jpg
13111111

ماشهین دسهتی سهر تراشهی داشه

نمی کرد.

کهه مها پهدر

بهود آن را بهه مدرسهه مهی بهرد و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قیر و کارزین
نام شهرستان :کارزین

شهید شهید قربانعلی رفیعی
تاریخ تولد1681/3/17 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دهخدا
زندگی نامه:
درسهها 8331درروسههتای سرچشههمه در خههانواده مههبي ی ومتوسههط چشههم بههه عههالم يسههتی گشههود.پههدر

اهلل کههرم از مههوم ین و متههدخ ین روسههتا و فههردی مههورد احتههرام

يم ان بود .قربانعلی تحصیش ت ابتهداخی را در دبسهتان ديخهدا و راي مهاخی را در قیهر گبارنهدو وارد دبیرسهتان شههید بحرانهی شهد .اخهن دوره بها آغهاز تجهاوز رژخهم بعهث
عرا به جمهوری اسشمی يمزمهان شهد .او مردانهه بهرای دفهاع از مهرز يهای عهزت وشهر اخهران اسهشمی عهازم میهادخن ن هرد شهد.ودر آبهان 8366درج ههه گیشنغهر
مشههغو ج ه

باخصههم زبههون شههد .تااخ کههه سههرانجام درسههحرگاه روز  8366/1/16درج هههه ش هیا کههوه مههورد اصههاب تی هر مسههتقیم دشههمن قههرار گرف ه و بههه شهههادت

رسید.پیکر اخن شهید پ
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد
قربانعلی رفیعی.jpg
7813113116

از 6ماه با آزادی م طقه بردو

مردم قدر ش ا

تشیی و در گلزار شهدای فت آباد به خا سارده می شود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید سرمست ساسانی پور
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/14 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی قائمیه
زندگی نامه:
شهههید سرمس ه ساسههانی پههوردر او فههروردخن  8337در روسههتای دوسههیران در خههانواده مههبي ی و تهیدس ه بههه دنیهها آمههد .کههش
مح تولهد

يههای او ودوم وسههوم ابتههداخی را در

روسهتای دوسهیران و کهش سههای چههارم وپه جم را در قائمیهه بهه اتمهام رسهاند ودوران راي مهاخی را در مدرسهه شههید بهشهتی قائمیهه ادامهه داد .در دوران

تحصی از دانش آموزان موف وممتاز بوددر برخورد با مردم متواضه وفهروتن بهود ،بها شهروع ج ه

تحمیلهی بهاوجود سهن کمهی کهه داشه فرمهان امهام را ل یه

گفتهه

و اوقات خود را در مساجد و يمکاری با کمیته انقش اسشمی و اعزام به ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره مهی گبرانهد ،تها اخهن کهه بعهد از چ هدخن بهار اعهزام نیهرو بهه
ج هه يا و مجروح شدن ،در تارخ  61/1/11در فاو به شهادت رسید.
وصی نامه:
ق

از ير چیز يمه بدانید ب ده آگايانه به ج ههه رفتهه ام وبها چشهمی بهاز رايهم را انتخها نمهودم وآن را ادامهه داده تها بهه مقصهد و آرزوخهم کهه شههادت در راه خداسه

برسم ،از اخ که شهادت در راه خدا نصی م شود افتخار می که م وبسهیار خشه ودم  .يمهه مهی دانهیم کهه يهر زنهدگی سهرانجامش مهر اسه دو نهوع مهر دارخهم خکهی
مر ذل بار ودخ ری مر با عهزت وسهعادت  ،مهر بها سهعادت يمهان شههادت در راه خداسه کهه نصهی يهرک

نمهی شهود.مهن تهرجی مهی ديهم کهه مهر بها

عزت وسعادت نصی م شود .از پدر ومادرم مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د کهه نتوانسهتم فرزنهد مفیهدی بهرای آنهها باشهم ويمیشهه سهربار آنهها بهودم  .امیهد وارم در آخهرت
لیاق ج ران داشته باشم.
خاررات:
يمکههاری بهها مههدخر ومسههوولین مدرسههه بههرای برگههزاری مراسههم مههبي ی -حضههور فعهها در پاخ ههاه مقاومه محه  -يمکههاری داورل انههه بهها کمیتههه انقههش اسههشمی -
شرک فعا در نماز يای جمعه وجماع ومراسم دعای کمی ودعای توس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نودان
نام شهرستان :کازرون

شهید داریوش رئیسی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :آموزش و پرورش قائمیه
زندگی نامه:
شهید دارخو

رئیسهی در سها  8316در روسهتای دوسهتیران دخهده بهه جههان گشهود  .شههید رئیسهی دوران کهودکی ا

را در خانهه ای پهرور

خافه کهه بها اسهشم و

قرآن الف دخرخ ه داش و فعالیه پهدر شههید در پاخ هاه مقاومه شههید چمهران شهورای اسهشمی و شهرک در فعالیه يهای اجتمهاعی  ،سیاسهی ومهبي ی گوخهای اخهن
حقیق می باشد.
وصی نامه:
ما برای حفظ اسشم وقرآن با آغو

باز از مر استق ا ک یم  ،به ج هه بروخم و در راه خدا و مکت اسشم جهاد ک یم.

خاررات:
شهید رئیسی در تارخ دوازديم دی ماه شص و پ ج در م طقه عملیاتی شلمچه به لقاء اهلل پیوس .
7831387336

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدمحمود ثمین
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/1 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
وی در خانواده مبي ی در شهر باالده متولد شد و تحصیشتش را در خود باالده گبراند و به ج هه اعزام شد
وصی نامه:
يمواره نوصیه می مودند که پشتی ان انقش باشید
خاررات:
ش ی که قصد عزخم داشت د تمام امکهانتی کهه داشه بهین خهواير و بهرادرانش تقسهیم نمهود و رايهی ج ههه شهد چ هد روزی بیشهتر رهو نکشهید کهه بهه درجهه رفیه
شهادت نائ امد
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدزکی جوکار
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
وی در خانواده مبي ی و انقشبی در روستای جرو به دنیا آمد و تحصیشتش را در يمان م طقه ساری میکرد تا اخن که به ج ه اعزام گردخد
وصی نامه:
من به ج هه میروم و شهید می شوم ن ران من ن اشید و گرخه نک ید
خاررات:
من به ج هه میروم و شهید می شوم ن ران من ن اشید و گرخه نک ید
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدشریف جوکار
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/1 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
وی در خانواده مبي ی و انقشبی در روستای جرو به دنیا آمد و در باالده تدرخ

میکرد

وصی نامه:
احترام به پدر و مادر و کم

به دخ ران از مهمترخن وصی يای آن شهید بود

خاررات:
وقتی که ما کوچ
6

بودخم ادا وضو گرفتن و نماز خواندن را به ما خاد میدادو اخن برای ما بهترخن خارره بود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالرضا حاتمی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1636/1/1 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در خانواده مبي ی در روستای جدولترکی به دنیا امد و تحصیشتش را در شهر باالده گزراند
وصی نامه:
شهید يمیشهه وصهی میکهرده کهه قهرآن و مهداحی امهام حسهین (ع)را بخوانیهد و مواظه باشهید از خهدا غافه نشهوخدو بهرادران دخ هی را ت هها ن بارخدکهه پشهیمان مهی
شوخد.
خاررات:
نق قو از برادر شهید:چون شههید دسهتش قطه شهده بهود و از سهی ه بهه پهاخن خیلهی مجهروح شهده بهود بهه فکهر بهودم کهه چقهدر درد کشهیده .بخهوابم امهد و گفه و
شهید حاتمی با يمان دس يا رژه میرف و دس ياخش را تکان میداد و گف حا که می ی ی سالم يستم و در اخن باغ زندگی می ک م
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید سید ناصر حسانیان
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/1 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در سا 8331در خانواده مبي ی در روستای بیدکان دخده به جهان گشود و در خانواده انقشبی در ک ار مسجد رشد کردو در باالده تحصی کرد
وصی نامه:
حر او و آخر

اخن بود که میخوايم به ج ههه بهروم چهه شههید بشهوم چهه شههید نشهوم يمیشهه می فه بهرای دفهاع از ورهن و خها و نهامو

و خهودم و دفهاع از

انقش میخوايم به ج هه بروم
خاررات:
خ

تراکتور داشتیم که ترمز آن خرا شده بود تا مهدتی درسه نشهد بها اخهن کهه موضهوع را بهه مکانیه

گفتهیم بهازيم نتوانسهتیم درسهتش ک هیم امها شههید بها يهو

باالخی که داش با مطالعه دفترچه تراکتور ما را راي ماخی کرد و ما موف شدخم .يمیشه حرکات و رفتار يای وی در ذين ما اس
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدرضا دهقان
تاریخ تولد1688/3/1 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در تارخ 8333در روستای خرمهزار از بخهش جهره و بهاالده در خهانواده مهبي ی و انقشبهی بهه دنیها امهد و تحصهیشتش را در بهاالده سهاری میکهرد و در ک هار
تحصیشت به مسجد نیز عشقه زخادی داشت د تا اخن که به ج هه اعزام شدند و به درجه رفی شهادت ناخ امدند.
وصی نامه:
بعد از من راه امام را ادامه ديید،اسشم را نجات بديید.
خاررات:
موق اصاب تیهر بهه شههید مهدت سهه روز در بیمارسهتان مسهلمین شهیراز بسهتری بهود وقتهی کهه بهه بیمارسهتان مراجعهه مهی شهود بهرای مشقهات بها ان شههید حهدودا
1بعدظهر بود که رفتیم و من خواستم گرخه ک م که به من گف مادر گرخه نکن من شهید شده ام تو باخد اف خار ک ی و بعد از من برادرم
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید محمود شیبانی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در خانواده مبي ی به دنیا آمد و تحصیشتش را در مدرسه عشاخری گزراند
وصی نامه:
اخشان فردی ورن دوس بودند و نس

به مردم جامعه ا

تعص خاصی داش .امام علی (ع)را ال و میدانس و با اخن که 81ساله بود بی ش وسیعی داش

خاررات:
زندگی شهید کش برای ما خارره بود ح
6

ورن دوستی،تش

و کم

به پیشرف جامعه،آرمان گراخی و ورن دوستی وی قاب ستاخش بود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید صفدر گندمکار
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
در خانواده مبي ی به دنیا آمد تحصیشتش را در باالده ادامه داد و در ي ام تحصی مدرسه را ريا کرد و به ج هه اعزام شد
وصی نامه:
شما باخد از خون شهدا پاسداری ک ید و يمیشه راه ائمه را رهی ک یهد پیهرو قهران باشهید از اسهشم پاسهداری ک یهد بهه مهردم خهدم ک یهد و چ انچهه امهام صهاد (ع)مهی
فرماخد من شرم ده ام که به مردم خدم نکرده ام ب دگی نکرده ام
خاررات:
در وصی نامه ا
6

قید شده از خارراتش جز مح

و احترام به پدر و مادر خادم نیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالخالق مرادی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/13 :

نام مدرسه :باالده
زندگی نامه:
وی در سا  8337در خانواده انقشبی و مبي ی دخده به جهان گشود و در سا يای زندگی ا

در مسجد و پاخ اه بود

وصی نامه:
با انقش باشید،در خدم انقش باشید احترام به پدر و مادر برپاداشتن نماز و روزه
خاررات:
زمانی که میخواس به ج هه برود گف که من میخوايم بهه مدرسهه بهروم و بهه دوسهتان سهربزنم وقتهی بدرقهه ا
اخن که به ج هه رف
6

میکهردم بها اصهرار مهن را برگردانهد خانهه و رفه تها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید عباس اکبری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت31/11/11 :

نام مدرسه :جره
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در روستای باغدش از بخش باالده به دنیا آمد و در مدرسه جره تحصی میکرد تا شروع ج

يمراه پدر بزرگوارشان به ج هه اعزام شدند

وصی نامه:
امام را ت ها ن بارخد و اراع از فرامین امام و ري ری
خاررات:
پدر شهید:در ج هه موصیان بودم بعد از دوما و خ
1871118336

روز ق

از شهادت با يم مشقات کردخم و برای من ان خارره بسیار شیرخن بود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید عزت اهلل سلیمانی
تاریخ تولد1111/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :جره
زندگی نامه:
وی در روستای کانرود از بخش جره و باالده به دنیا آمد و در مدرسه جره تحصی می نمود
وصی نامه:
روری رفتار ک ید که دخ ران از شما نرنجد
خاررات:
دائم به رفتار خو و معاشرت صحی با دخ ران توصیه میکرد
6

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید امیر حسین سهرابی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1638/3/13 :

نام مدرسه :جره
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در خانواده مبي ی در روستای جره به دنیا آمد و تحصیشتش را در يمان روستا گبراند
وصی نامه:
يی وق امام را ت ها ن بارخد
خاررات:
اي کتا و معرف بود.يمیشه در مسجد بود
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید خداقلی اژدری
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1634/1/14 :

نام مدرسه :حسین بن علی (ع) بوشیگان
زندگی نامه:
شهید خهداقلی اژدری در سها 8316در روسهتای بوشهی ان دخلمهی از توابه بخهش چ ارشهايیجان در خهانواده ای مستضهع چشهم بهه جههان گشهود.دوران کهودکی را در
ک هار خهانواده سههاری نمهود .ازسههن يفه سهال ی پهها بهه مدرسههه گباشه .در سها 11در حههالی کهه در پاخههه دوم ابتهداخی تحصهی مههی کهرد پههدر
ازمدتی مادر

را از دسه دادبعههد

نیز وی راتر کهرد ،بهه يمهین دلیه خکهی از بسهت انش سرپرسهتی وی را برعههده گرفه .شههید دوران ابتهداخی را در يمهان روسهتا سهاری کهردو بهرای

ادامه تحصی وارد مدرسه راي ماخی حسهین بهن علهی (ع) بوشهی ان شهد .شههید در دوران تحصهی از دانهش آمهوزان موفه ومتواضه وفهروتن بهود.شههید اژدری در پاخهه
سوم راي ماخی تحصی می کرد که تصمیم گرف برای مقابله بها دشهمن بعثهی ودفهاع از مهرز وبهوم مهیهن اسهشمی عهازم ج ههه حه علیهه باره شهود .بعهد از گبرانهدن
دوره فشرده خ

مايه آمهوز

نظهامی رايهی ج ههه ج هو شهد ،مهدت 6مهاه در م طقهه شهلمچه بها رشهادت وشهجاع بهه مقابلهه بها دشهمن بعثهی پرداخه  .تها اخ کهه

نهاختاًدر ابتدای سا 8366در م طقه شلمچه به شهادت رسید.
وصی نامه:
شرک در برنامه يای سیاسی مبي ی که در مدرسه برگزار می شد -عضوخ در پاخ اه مقاوم روستا – شرک فعا در تیم يای ورزشی محلی.
خاررات:
خداوند به ما اخن افتخار را دادکه در سهاخه والخه امهام خمی هی زنهدگی ک هیم ،باخهد شهکر اخهن نعمه را بهه جها آورخهم کهه در اخهران بهه دنیها آمهده اخهم وچ هین ري هری
دارخم.خداخا خود می دانی اک ون که در ج هه حضور دارم ،نه برای خودنماخی اس ونه برای رم از بهش ونه فرار از آتش

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید منوچهر دلیرپور
تاریخ تولد84/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/7 :

نام مدرسه :خشت
زندگی نامه:
زندگی امه شهید م وچهر دلیر پور
در سا  8331در روستاخی بورکی علیاء نوزادی بهه دنیها آمهد کهه نهامش را م هوچهر نهادنهد  .او دوران کهودکی را در آغهو

پهدر و مهادری مهربهان و دلسهوز سهاری کهرد

و در شش سال ی جه کس علم رايی مدرسه ابتداخی شد و اخن دوران را پش سر گباش .
در يمین دوران بود که ج

تحمیلی آغاز شد و دشم ان بعثی به انقهش نهو پهای مها حملهه ور کردخهد  .بهرادر اخهن شههید بزرگهوار شههید خسهرو دلیهر پهور جهه دفهاع

از انقش رايی ج هه يا گردخد و در اخن دوران به شههادت رسهید  .شههید م هوچر دلیهر پهور يهر چ هد کهم سهن و سها بهود امها از بهرادر خهود در
را آموخته بود و می خواس به ير صهورت بهه خهاری رزم هدگان بشهتابد امها چهون سهن او کوچه
با موفقی پش سر گباش و سیک خود را گرف  .او جوانی خو

اخش و خو

شهجاع و مردان هی

بهود نمهی پبخرفت هد تها اخ کهه وارد دوره راي مهاخی شهد و اخهن دوران را

رفتار بود .

در بین خانواده به نام مستعار عزخز او را صدا مهی کردنهد و يمسهاخ ان و دوسهتانش او را بهه نهام عزخهز او را صهدا مهی زدنهد  .او بهه پهدر و مهادر و اعضهای خهانواده احهرام
بخصوصهی مهی گباشه تهها اخ کههه در سهها  8361رايهی ج هههه يههای حه علیهه باره شههد و در عملیهات کههربشی  1در تههارخ  61/88/3در م طقههه شههلمچه بههه خیه
عظیم شهیدان پیوس  .و خود را به کاروان برادر
روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه م وچهر دلیر پور

رسانید .

اخ جان م وچهر دلیر پور به دلخواه خود به سوی ق ر مهوالخم شهتافتم تها کهه از دسه دشهم ان او در بیهاورم  ،مهن اخهن آرزوی خهودم بهود  ،خهداخی کهه مهرا آفرخهد و مهرا
اخ ونه بزر کرد تا شهاخد توانسهته باشهم قسهم کهوچکی از شهکر نعمه او را بجهای آورده باشهم و در راه او گهام برداشهته باشهم و دعهاخم يمیشهه اخهن بهود کهه در راه
او قربانی بشوم .
پدرم من از تو معبرت می خوايم که نتوانسته در پیری دس تو را ب یرم  ،تو مرا از کوچکی بزر کردی و به من يزاران کشم و راه و رو

آموختی .

خاررات:
خاررات شهید م وچهر دلیر پور
ق

از عملیات کربشی  1ما با يم از خش اعهزام شهدخم و بها يهم بهه شهیراز و از آنجها بهه ايهواز رفتهیم در آنجها مها را تقسهیم کردنهد مهن بهه گهردان امهام علهی علیهه

السشم و او و عده ای از بچه يا به گردان امام حسین علیه السشم رفت د  .شهید م وچه
م وچهر دلیرپور.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :باالده
نام شهرستان :کازرون

شهید حمزه کرمی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت37/6/7 :

نام مدرسه :دادین
زندگی نامه:
شهید بزرگوار در خانواده مبي ی و عشاخری در بخش دادخن دخده به جهان گشود و در بخش دادخن نیز تحصی میکرد تا اخن که به ج هه اعزام شدند
وصی نامه:
ما از حضرت علی اک ر(ع) و امام حسین بهتر نیستیم .يمانطوری که آنها در راه خدا شهید شدند
خاررات:
ش عاشورا بود عزادری میکردخم خکمرت ه حالش بد شهد و افتهاد مهوقعی بهه يهو
اخشان باشیم
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آمهد گفه امهام حسهین(ع) در راه احیهاء دخهن بهه شههادت رسهیدندما يهم باخهد ريهرو

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید ایاز تفضلی نیا
تاریخ تولد1681/11/3 :
تاریخ شهادت1631/6/11 :

نام مدرسه :دبیرستان توحید شیراز
زندگی نامه:
شهیداخاز تفضهلی نیها درسها  8337در خهانواده ای مستضهع عشهاخری از راخفهه دره شهوری چشهم بهه جههان گشهود .دوران کهودکی را در آغهو
بی تکل خوخش که توام بها رنهج ومشهق  ،امها بها اخهش

وپهاکی وصهداق بهود گبرانهد .دوران ابتهداخی رادر مهدار

با انقش شکويم د اسشمی بهود کهه شههید در رايایمهاخی يها و جلسهات مهبي ی فعاالنهه شهرک مهی کهرد .په

پهر مههر خهانواده ی

عشهاخری سهاری نمهود .دوران راي مهاخی مصهاد

از اتمهام دوره راي مهاخی بهه ع هوان شهاگرد نمونهه بهه

دبیرستان توحید شیراز راه خافه  ،در دوران تحصهی از شهاگردان ممتهاز بهود .در پاخهه چههارم تحصهی مهی کهرد کهه تصهمیم گرفه جاودانهه شهود ،در پهی اخهن تصهمیم
وجه تحق ايدافش درتارخ  17/7/61به ج هه اعهزام ودر عملیهات پیشهروی شهلمچه مجهروح وپه

از به هودی بهرای بهاردوم مشهتا قانهه رايهی ج ههه ن هرد شهد ،کهه

در جرخان درگیری با نیرويای بعثی در تارخ 88/3/67در مح شلمچه به فیض شهادت ناخ آمد روحش شاد و خاد

گرامی باد.

وصی نامه:
ازخانواده ام می خوايم که ص ر پیشه ک د واز خود ضهع نشهان ندي هد چهرا کهه اگهر اخ طهور باشهد زمی هه شهادی دشهمن را فهرايم کهرده انهد .امیهدوارم يمهواره پاسهدار
ارز
را ل ی

يای اصی انقش وخار وخاور محرومهان باشهید ودر راه ايهدا واالی انقهش فهداکاری وجانفشهانی ک یهد ولحظهه ای از خهاد خهدا غافه نشهوخد ،فرمهان ولهی فقیهه
ب وخید وبرای مقابله با دشمن صفو خود را محکم تر ک ید.

خاررات:
شرک در گهروه يهای مقاومه عشهاخری – مجهال

مهبي ی و جلسهات دعها وقهرآن – م هارزه بهر علیهه فسهاد وم کهرات –مسهوولی پاخ هاه مقاومه عشهاخری عاشهورا

راخفه دره شوری – مسوولی کتابخانه ناحیه عشاخری امام رضا (ع) وتوزخ کتا ومقاالت.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدا ...علی پور
تاریخ تولد1685/3/61 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :دبیرستان عشایری شهید بهشتی شیراز
زندگی نامه:
شهید ع هداهلل علهی پهوردر سها 8331در م طقهه ی عشهاخر نشهین مهايور بهه دنیها آمهد .در خانواديهای ضهعی پهرور
رفه و کههش

او ودوم را نههزد معلمههان عشههاخری پشه سههر نهههاد  .په

از کههوچ بههه روسههتا ی رشههن آبههاد و سههاکن شههدن در آن جهها کههش

دبستان را در روسهتا ی رشهن آبهاد و در دبسهتان شههید حسه ی تمهام کهرد وسها
از مدتی دوباره در پانزديم فروردخن ماه 68از خانه به دبیرستان وسا

سههوم وچهههارم و پ ه جم

بهه مدرسهه شه انه روزی عشهاخری وارد شهد .بها اتمهام دوران راي مهاخی بهه دبیرسهتان

عشاخری شهید بهشتی شیراز رف .سها دوم دبیرسهتان بهود کهه روانهه ج ههه شهد و در فهت بسهتان زخمهی شهد و په
به خانه آمد و پ

و تربیه خافه و در سهن 7سهال ی بهه دبسهتان

از مهدتی بسهتری در بیمارسهتان مسهلمین شهیراز

روانه ج هه گردخد .و در عملیات بی المقد

به شهادت رسید.

وصی نامه:
خداخا مرا از آنچه برخش رضای توس بهر حهبر دار .اخ ه

کهه اخهن حقیهر عهازم ج ههه يهای ج ه

مهی باشهم تها بها ايهدای خهون بهی ارز

خهود در راه خهدا و دخهن

اسشم اخن درخ حقانی و انقش اسشمی را آبیاری که م از شهما امه شههید پهرور و قهوم وخوخشهان مهی خهوايم کهه بهر خهه شهرخفه (اریعهواهلل واریعهو الرسهو واولهی
االمرم کم )ل ی

گفتهه ويمیشهه پشهتی ان والخه فقیهه و پوخ هدي ان راه حسهین و مطیه فرمانهده که قهوا خمی هی روح خهدا باشهید و يمیشهه اخهن شهعار را سهر لوحهه

دعاياوشههعاريای خههود قههرار ديیههد «.خههداخا مرازاتسههلیمان بههه خههودت ومههوم ین بههه پیههام رت وشههیعیان بههه ولییه ومطیعههان حضههرت ولههی عصههر(عههج)وناخه بزرگههوار
خمی ی عزخز قرار بده».
خاررات:
يی وق نماز

تر نمی شد .ماه رمضان را کام روزه مهی گرفه بها پیهروزی انقهش جهزء انجمهن اسهشمی بهود عشقهه زخهادی بهه مطالعهه داشه واغله کتابههای

شهید مطهری ودکترشرخعتی را مطالعه می نمود .چ دخن بار در شیراز با گروي

يا در گیر شده بود و توسط گروي

يا چاقو و زنجیرخور

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسین خدیو
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1637/5/5 :

نام مدرسه :شهید خدیو
زندگی نامه:
پهدر و مههادر در روز والدت حضهرت اباع ههداهلل(ع) ،فرزندشهان را از خداونههد بهه امانه گرفت ههد و حسهین نامیدنههد

تها ارادت خههود را بهه خانههدان ايه بیه (ع) نشههان داده

باش د .حسین از کودکی دران هوه مشهقّات و سهختی يهای زنهدگی بهزر شهد و تابسهتان يها را بهه کهار و فعالیه اقتصهادی مهی پرداخه  .ي هامی کهه در کهش

دوم و

سوم مدرسه ی راي مائی شهید قائدی تحصی می کرد ،ب ای اصهرار بهر رفهتن بهه ج ههه را گباشه  ،امها بهه دلیه سهن کهم يهر بهار بها مخالفه بسهیج روبهرو مهی شهد.
برای گبراندن دوره ی آموزشی در فسا راه آنجا را در پیش گرف  ،اما با يمهان می هی بوسهی کهه رفتهه بهود بهه کهازرون بازگردانهده شهد .بهاالخره بها تهش

بسهیار موفه

شد دوران آموزشی را در پادگان امام علی شیراز ری ک هد  .در برابهر توصهیه ی پهدر و مهادر بهه ادامهه ی تحصهی  ،نیهاز ج ههه ی اسهشم را بهه رخ آنهها کشهید و بهار سهفر
بس  .در عملیهات کهربشی  1مجهروح شهد امها تها زمهان شههادتش خهانواده از اخهن واقعهه مطله نشهدند .حسهین  31روز را در بیمارسهتان شههید بهشهتی شهیراز در حها
بیهوشی به سر برد  ،در حالی که  1تهرکش درمغهز سهر داشه  .خهانواده کهه يمهه جها را بهه دن ها او گشهته بودنهد  ،سهه روز په

از پیهدا کهردنش او را بهرای يمیشهه از

دس دادند تا آبروئی مضاع در نزد پروردگار به دس آورده باش د.
وصی نامه:
پدر ،مادر ،برادران و خوايرانم! يرچ د که شما عزخزان ،نورچشهم مهن بودخهد وحتهی خه

لحظهه دوربهودن از شهما رانمهی توانسهتم تحمّه که م ،امها اسهشم عزخهز اسه و

از يمه ی شما شیرخن تر ،جان را در راه اسشم فدا کهردن .اگهر اخهن توفیه را خداونهد بهه مهن داد شهما ناراحه ن اشهید کهه اخهن راه را خهود انتخها کهرده ام.کسهی کهه
به دن ا دنیای دخ ر رف دخ ر عزاداری براخش الزم نیس و يی ک

کار واج خود را به تنخیر نی دازد.

خاررات:
اشتیا حسین به ادای وظیفه در ق ا اسشم و مسهلمین  ،مان هد بسهیاری از يهم مسهلکانش بهرای سهن و سها او عجیه و تنمه بران یهز مهی نمهود .سها سهوم ابتهدائی
را آغاز کرده بود که يمراه با پسرعموی دلیر  ،ع دالحسین در جرخان رايایمائی وپخش اعشمیه شرک می جس وآن گاه که پسر
حسین خدخو.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید جانمحمد اردشیری
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :شهید فرج اله رضازاده
زندگی نامه:
شهید جان محمد اردشیری در سها  8331در خهانواده ای روسهتاخی و کشهاورز چشهم بهه جههان گشهود مقطه ابتهداخی را در زادگهايش محلهه اردشهیری گبرانهد و سها
وارد مقط راي مهاخی گردخهد .دوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی محلهه اردشهیری تها پاخهه سهوم ادامهه داد .در سها سهوم راي مهاخی عهازم ج ههه حه علیهه باره
گردخد و در جزخره مج ون توسهط رژخهم بعهث عهرا مجهروح شهیمیاخی گردخدبعهد از بازگشه تحصهیشت خهود را در مقطه متوسهطه ادامهه دادنهد  .ولهی بهه عله عشه
وعشقه ای که به کشور داش مجددارايی ج هه يای حه علیهه باره شهدو در عملیهات يهاخی در م طقهه کردسهتان شهرک نمهود تها اخهن کهه در عملیهات کهربشی 3
در م طقه شلمچه به شهادت رسید.
وصی نامه:
اک ون به فرمان ولی فقیه زمان ل ی

گفته ام وبرخهود وظیفهه مهی دانهم کهه ازمهیهن اسهشمی خهود در برابهر دشهمن تها دنهدان مسهل دفهاع که م خهداخا مهن فقهط بهرای

رضای تو قدم برمی دارم ومهی خهوايم اخهن جهان ناقابه را فهدای اسهشم که م  .خهداخا بهرای رضهای تهو تها آخهرخن قطهره خهونم از اسهشم دفهاع خهوايم کهرد ونخهوايم
گباش س ر اسشم خالی بماند .خداخا مرا بابخر ومرا به آرزوخم که شهادت اس برسان.
خاررات:
شهید جانمحمد اردشیری عضو فعا پاخ اه مقاومه محلهه اردشهیری بهود ودر مدرسهه نیهز در فعالیه يهای مهبي ی وي هری از جملهه توهاتر وغیهره شهرک فعها داشه .
نام رده از لحاظ ي ريای تجسمی نظیر نقاشی ذو وسلیقه باالخی داش تا جاخی که چ دخن بار نقاشی يای ترسیم شده وی در کیهان ب

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید کسری فرازی کهواده
تاریخ تولد1687/11/61 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید فرج اله نریمانی
زندگی نامه:
شههیدع دالکرخم (کسهری) فهرازی درخکههی از چهادر يهای عشهاخری از تیههره کههواده راخفهه کشهکولی بههزر دخهده بهه جههان گشههود .دوره ابتهداخی رادر مدرسهه عشههاخری
تحصی کرد .از دانش آمهوزان ممتهاز بهود .پهدر ومهادر

از ب هدگان صهدخ وسهاده زخسه عشهاخری بودنهد .په

مقار باالتر رايی شهر شد .در پاخهه او راي مهاخی تحصهی مهی کهرد کهه ج ه

از پاخهان دوره ابتهداخی شههید بهرای ادامهه تحصهی در

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران شهروع شهد .اخهن شههید واالمقهام رفهتن بهه ج ههه را بهه

تحصی در مدرسه ترجی دادورايی ج ههه حه شهد مهدت زخهادی در ج ههه بهود چ هدخن بهار بهه مرخصهی نهزد خهانواده آمهد .بهرای آخهرخن بهار کهه بهه ج ههه رفه در
م طقه شلمچه مفقود االثرشدو دخ ر مراجع نکرد وتا ک ون اثری از شهید بدس نیامده اس .
وصی نامه:
بدانید وآگاه باشید ،اک ون که قصد جهاد در راه خدا کهرده ام ،سرمسه وخوشهحالم بها عشه بهه اهلل بهه ج ههه آمهده ام تها شهاخد خهدمتی بهه اسهشم کهرده باشهم واز اخهن
گبرگاه وزندان گ اه با آسودگی خارر به سوی پروردگهارم پهرواز که م .پروردگهاری کهه آفرخ هده آسهمان وزمهین اسه .امیهدوارم کهه خداونهد بهزر اخهن ب هده حقیهر را در
جوار درگايش باهبخرد وبرگ ايهان اخهن گ هکهار قلهم عفهو بکشهد .از مله بهزر اخهران وعشهاخر غیهور مهی خهوايم کهه فرمهان امهام خمی هی را ل یه
متجاوز م ارزه ک د ون بارند حتی خ

گفتهه وبها دشهمن

وج از خا کشور عزخزمان به دس نیرويای بی انه بیفتد.

خاررات:
دوران رشد وبلوغ شهید با ج ه

وج ههه آغهاز شهدومهم تهرخن فعالیه يهای اخشهان حضهور در ج ههه يهای ج ه

اسه  .اخهن شههید بزرگهوار از خهانواده يهای مهبي ی

بوده وبه مسائ مبي ی مخصوصاًنماز بسیار پای ب د بودند ودر برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع)شرک فعا داشت د.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید حمداهلل کریمی
تاریخ تولد1681/5/17 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :شهید فرج اله نریمانی
زندگی نامه:
شهید حمداهلل کرخمی در روستای سمغان در خانواديای خهو وبها اخمهان متولهد شهد .دوران کهودکی را در دامهان پهدر ومهادر سهاری کهرد از سهن 7سهال ی رايهی مدرسهه
شد ،دوران ابتداخی را در زادگاه خوخش ساری نمهود .بهرای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی روانهه شههر قائمیهه شهد .دوره راي مهاخی را در قائمیهه بهه پاخهان رسهاند .در
يمین زمان برای دفاع از میهن اسشمی رايهی ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره شهد  .شههید کرخمهی فهردی مهؤمن ،متهین ومتواضه بهودودر برخهورد بها افهراد بسهیار
مههود وباوقههار بههود.باريهها در صههح

يههاخی کههه بهها دوسههتانش داشه آرزوی شهههادت مههی کههرد .يمان ونههه کههه آرزو داشه در سهها 8368در م طقههه عههین خههو

بههه

شهادت رسید.
وصی نامه:
از شما برادرانم می خوايم مراسم عزاداری مرا ساده برگهزار ک یهدو از تمهام آشه اخان ودوسهتان بهراخم حشلیه بطل یهد .خهداخا از تهو مهی خهوايم اگهر شههادت نصهی م شهد
فقط به خارر رضای ذات احدخ باشد .بارخداخا شههادت در راه اسهشم را نصهی م کهن ومهرا در صه شههدای اسهشم قهرار بهده ومهرا از ب هدگان مخلهص خهودت ومهؤم ین
به پیام رت قرار بده و در ظهور ولی عصر (عج)تعجی بفرما واز ري ر ک یر اخران خمی ی ک یر محافظ بفرما.
خاررات:
شهید حمداهلل کرخمهی فهردی مهبي ی بهود نهددر کلیهه مراسهم مهبي ی از ق یه دعهای کمیه  ،زخهارت عاشهورا،نماز جماعه و..........شهرک مهی نمودنهد .از نظهر درسهی
جزء دانش آموزان ممتاز مدرسه بودند در ي ر خطاری تواناخی باالخی داش .به ورز

دومیدانی وش اعشقه بسیار زخادی داشت د وشن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عیسی اردشیری
تاریخ تولد1688/6/11 :
تاریخ شهادت1638/3/18 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهیدعیسی اردشیری درسا 8333در خانواده ای فقیهر از نظهر مهادی ولهی غ هی از نظهر مع هوی دخهده بهه جههان گشهود.يفه سهاله بهود کهه رايهی دبسهتان شهد .دوران
ابتههداخی را در زادگههايش محلههه اردشههیری سههاری کههرد ،دوران راي مههاخی را در مدرسههه دکتههر شههرخعتی محلههه اوالدمیرزاعلههی بههه پاخههان رسههاند.بههرای ادامههه تحصههیشت در
مقط دبیرستان وارد دبیرستان شهید مفت قائمیه شد .اولهین بهار تابسهتان 61په

از امتحانهات سها او متوسهطه بهه ج ههه اعهزام شهد وباشهروع سها تحصهیلی دوبهاره

به س ر تعلیم وتربی برگش .تابستان سا 63مجددا به ج هه اعهزام شهد در اخهن سها در م طقهه کردسهتان مجهروح شهد  .تابسهتان سها 63بهرای بهار سهوم بهه ج ههه
اعزام گردخد ودر شهرخور ماه در عملیات قادر در م طقه اش وخه به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
ما به پیش می تازخم تاعرو

شهادت را در آغو

ب یرخم نه به امیهد آنکهه فقهط پیهروز شهوخم مها م هارزه مهی ک هیم تها در قربان هاه عشه عهالی تهرخن تجلهی فهداکاری

را عمش نشان ديیم وتکام خهابیم نهه آنکهه دسهتاورديای مهادی حیهات مها را فرخفتهه باشه د .ای حسهین در کهربش تهو خکاخه

شههدا را در آغهو

مهی کشهیدی ومهی

بوسیدی ووداع می کردی آخا ممکن اس ي امی کهه مهن بهه خها مهی غلطهم تودسه مهربهان خهود را برقله مهن ب هباری وعطهش عشه مهرا بهه تهو وبهه خهدای
خودت سیرا ک ی مهن ازاخهن دنیهای دون مهی گرخهزم از اختشفهات از خودنمهاخی يها وغروريها وخودخهوايی يها ودروغ يها خسهته شهده ام احسها

مهی که م کهه اخهن

جهان جای من نیس آنچه دخ ران را خوشحا می ک د مرا سودی نمی رساند.
خاررات:
عضوخ در پاخ اه مقاومه شههید باي رمحلهه اردشهیری – شهرک در نمهاز يهای جماعه وجمعهه ومراسهم دعهای کمیه وتوسه
شرک در برنامه يای کوه پیماخی – اعزام سه مرحله به ج هه يای ن رد ح علیه بار -

– عضهوخ در تهیم يهای ورزشهی –

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید جهانشیر جاویدی قراچه
تاریخ تولد1683/3/1 :
تاریخ شهادت1635/6/8 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهیدجهانشیر جاوخدی در سا 8336در مهايور شکسهتان در خه

خهانواده مستضهع ومحهروم عشهاخری بهه دنیها آمهد  .دوران ابتهداخی رانهزد معلمهان عشهاخری بهه پاخهان

رساندوبعد بهه روسهتای رشهن آبادنقه مکهان کردنهد ،در سها 8366دوران راي مهاخی را در مدرسهه ابهاذر عمهوخی شهروع کهرد .په

از اتمهام دوره راي مهاخی بهرای ادامهه

تحصی رايی قائمیه شد وتحصیشت متوسهطه را در دبیرسهتان شههید مفهت قائمیهه ادامهه داد .در دوران تحصهی يمهواره از دانهش آمهوزان موفه وممتهاز بهه شهمار مهی
آمد ،از نظر اخهش ورفتهار نمونهه بهود .باتوجهه بهه عشقهه ای کهه بهه مهیهن داشه بهرای خهاری رسهاندن بهه رزم هدگان وادامهه راه شههیدان کهش

در

را ريها نمهود

وبااعزام به پادگان جهرم وری دوره آموزشی امدادگری بهه ج ههه يهای حه علیهه باره شهتاف او جمعهی لشهکر 81فجهر واحهد بههداری در ج ههه يهای فکهه و مههران
مشغو م ارزه بود .شهید جاوخدی در عملیات والفجر 1به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
ای کسانی که شعار می دادخد اگر ما در کربشبهودخم حسهین را خهاری مهی کهردخم حها وقه آن رسهیده کهه مهورد آزمهاخش قهرار ب یرخهد .شهما اک هون از رهر خداونهد
متعا ارزخابی می شوخد اگهر مهی خوايیهد از اخهن امتحهان الههی سهربل د بیهرون بیاخیهد ،در ج هو وغهر کشهور بها دشهم ان بج یهد .يمور هان عزخهز ،دوسهتان گرامهی
،خانواده مهربانم اک ون که زمان چون گردباد می گبرد وعمر مها بیههوده تله مهی شهود حیه نیسه کهه آن را اخهن چ هین بهه پاخهان برسهانیم .مهن کهه بهه سههم خهود
چیزی ندارم فقط ازشما می خوايم که مرا حش ک ید .مهن و يمرايهانم مهی روخهم تها بهه شههدای کهربش بایونهدخم زخهرا مها امهانتی بهیش نیسهتیم په
راه خدا جان ديیم.
خاررات:
شرک در مراسم عزاداری امام حسین – شرک در نماز جماع ودعا -عضوخ در تیم والی ا روستا

چهه بهتهر کهه در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عزیز اله حسنی
تاریخ تولد1683/4/1 :
تاریخ شهادت1631/7/13 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهید عزخز اله حس ی در سها  8336در خهانواده ای بها اخمهان روسهتاخی بهه دنیها آمهد .در سهن 1سهال ی پها بهه مدرسهه گباشه  ،دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان
رساند با توجه به استعداد سرشار ی که داش برای ادامهه تحصهی رايهی مهدار
حس ی با نیرويای انقشبهی يمهراه بهود ودر مجهال

عشهاخری شهیراز شهد اخهن زمهان مصهاد بها انقهش اخهران بهود .از يمهان ابتهدا شههید

سهخ رانی يها و رايایمهاخی شهرک مهی کهرد درجرخهان فعالیه يها چ هدخن بهار توسهط گرويه

يها مهورد ضهر

وشههتم قههرار گرفه  .بعههد از پاخههان دوره راي مههاخی بههرای ادامههه تحصههی وارد دبیرسههتان عشههاخری شههد وبههه عضههوخ انجمههن اسههشمی در آمههد دوران تحصههی متوسههطه
شهید مصاد باوقوع ج

تحمیلی بهود شههید حسه ی فرمهان امهام را ل یه

گفه ورايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد در عملیهات بسهتان مجهروح شهد ورايهی

بیمارستان تهران شد .باوجود اخ که ي وز به هودی کامه نیافتهه بهود مجهدداً عهازم ج ههه شهد تااخ کهه در تهارخ  16/7/68در ج ههه کوشه

بهر اثهر اصهاب کاتیوشها بهه

شهادت رسید.
وصی نامه:
اخ جان عزخزاله حس ی اک ون به فرمهان روح خهدا خمی هی عزخهز اخهن سهعادت نصهی م شهد کهه در صه لشهکرخان حهز اهلل باشهم و باسهتم ران م هارزه که م شهاکرم و
امیدوارم که از عهده اخن مسهوولی بهر آخهم و بتهوانم دخه م را ادا که م .افسهو
خوشی يای دنیا وآرزويای پس آن تمام شدنی اس پ

مهی خهورم از کمهی توشهه ورهوالنی بهودن راه وفزونهی يشکه وگ هاه  ،مهی دانهم کهه

باخهد سهعی ک هیم د بهه دنیها ن هدخم .اک هون کهه يمهه اسهتک ار بها تمهام قهوا علیهه جمههوری اسهشمی اخهران

ص آراخی کرده اند توصیه من به جوانان اخ س که به صه لشهکرخان اهلل بایوندنهد وبهه دشهم ان خهدا خهور

برنهد وبها اعتصهام بح ه اهلل پهوزه شهیطان صهفتان را بهه

خا بمال د و آنها را در رسیدن به آرزوياخشان ناکام سازند.
خاررات:
پخههش اعشمیههه امههام وشههرک در مجههال

مههبي ی وسههخ رانی يهها در جرخههان انقههش – م ههارزه بههاگروه يههای ضههد انقههش –عضههوخ در انجمههن اسههشمی دبیرسههتان

عشاخری – شرک فعا در مساجد ونماز يای جماع .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید احمد حیدری کهواده
تاریخ تولد1684/3/3 :
تاریخ شهادت1637/5/6 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهید احمد (عو ) حیدری از تیهره کههواده در اخه عشهاخری بهدنیا آمهد .دوران ابتهداخی را در مهدار
مردم اخ به شمار می آمدنهد  ،امها مهؤمن ومتعههد بودنهد.په
تحصهیشت خهود ادامهه داد .په

سهیار عشهاخری سهاری نمهود .پهدر ومهادر

از بهی بضهاع تهرخن

از پاخهان دوره ابتهداخی بهرای ادامهه تحصهی در مقهار بهاالتر عهازم شههر شهد ودر مهدار

از پاخهان دوره راي مهاخی جهه ادامهه تحصهی وارد مقطه متوسهطه شهد.اخهن دوران مصهاد باج ه

راي مهاخی بهه

تحمیلهی بهود .شههید حیههدری در

پاخه دوم متوسطه تحصی می کرد که دلهش يهوای ج ههه کهرد وعهازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد ودر خهدم نیرويهای رزم هده درآمهد .اخهن شههید بزرگهوار در
چ دخن عملیهات شهجاعانه بها دشهمن ج یهد واز خهود رشهادت يهای فراوانهی نشهان داد،تها اخ کهه در تهارخ 67/1/3در م طقهه شهلمچه جاودانهه شهد وبهه شههدای تهارخ
پیوس .روحش شاد.
وصی نامه:
آرزو داشتم مرقد سرجدای کربش را زخارت ک م .حا که شاخسهته اخهن مقهام ن هودم از آنهها خهی کهه توفیه زخهارت ق هر امهام حسهین (ع) نصی شهان مهی شهود مهی خهوايم
مرا فرامو

نک د .از يمرزمان وساخر برادران می خوايم اسهلحه مها را زمهین ن بارنهد  ،راه مها را ادامهه دي هد ودالورانهه بها دشهم ان دخهن ومهیهن ن هرد ک هد وگهو

بهه

فرمان امام باش د.
خاررات:
در مساجد حضور فعا داشه –در اعیهاد مهبي ی ورايایمهاخی ياشهرک فعها داشه –دخ هران را بهه نمهاز واعمها و فهراخض دخ هی تشهوخ مهی کهرد – خهود
مقید ومتعهد به دستورات دخ ی بود.

يهم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید حسن رئیسی
تاریخ تولد1687/4/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهیدحسههن رئیسههی در سهها 8337در شهههر آبههادان در خههانواده ای مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود .دوران تحصههیشت ابتههداخی رابهها جههدخ وتههش

فههراوان درمههدار

زادگايش شهر آبادان به پاخان رساند يمزمان با حمله دشهم ان بعثهی عهرا بهه مهیهن عزخزمهان بهه عله تخرخه وبم هاران شههر آبهادان ،خهانواده شههید رئیسهی مج هور
شدند به شهر قائمیه مهاجرت ک د .شههید رئیسهی بهرای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی وارد مدرسهه شههید بهشهتی قائمیهه شهدند ودوران راي مهاخی راباموفقیه بهه
پاخههان رسههاندند .شهههید دوران متوسههطه رادر دبیرسههتان شهههید مفههت قائمیههه ادامههه داد.در يمههین اخههام يجههوم بههی وقفههه دشههمن بعثههی يیجانههات مههیهن پرسههتی واسههشم
دوستی شهید رابران یخ و اخشان برای مقابله با دشمن رايی ج ههه يهای حه علیهه باره شهدند ودالورانهه بها دشهمن تها دنهدان مسهل بهه م هارزه پرداخت هد تها اخ کهه
در عملیات کربشی 3به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
شههید از خهانواده يهای مههبي ی بودنهد ودر فعالیه يهای مههبي ی ازق یه نمازجماعه ،دعهاو.............شههرک داشهت د .در مدرسهه ازجملهه دانههش آمهوزان موفه در زمی ههه
علمی بودند .به شعر ونقاشی عشقه زخادی داشت د ودر تیم فوت ا دبیرستان شهید دکتر مفت عضوخ داشت د.
خاررات:
من برای رضای خدا وند جان ناقاب خود را نثار می ک م وازمیهن خهوخش دفهاع نمهوده واز جوانهان مهیهن مهی خهوايم کهه پیهرو والخه فقیهه باشه د تها دشهم ان نتوان هد
به میهن عزخزمان صدمه وارد نماخ د .از مل عزخز اخران می خوايم جهاد در راه خدا را فرامو

نک د واز دستاورديای ان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالحسین سلیمانی
تاریخ تولد1684/3/6 :
تاریخ شهادت1638/3/11 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهیدع د الحسین سلیمانی در خ

خهانواده مهبي ی در سها  8331پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .تحصهیشت ابتهداخی را در قائمیهه ادامهه داد په

وارد مدرسه راي ماخی شهد ودوران راي مهاخی را بها پشهتکار وجهدخ بهه پاخهان رسهاند .په

از پاخهان دوره ابتهداخی

از پاخهان دوره راي مهاخی وارد مقطه دبیرسهتان شهد .در دوران تحصهی دانهش

آموزی مؤد وبايو  ،متواض وفروتن بهود .تمهام يمکشسهی يهای وی از شههید بهه خهوبی خهاد مهی ک هد .بها شهروع ج ه

تحمیلهی در

و مدرسهه را ريها کهرد وبهه

ج ههه يههای ن ههرد حه علیههه باره شههتاف و مشههغو دفههاع از کشههور شههد بهاالخره در ن ههرد بهها نیرويههای بعثههی عهرا در سهها  8363در ج هههه يههای غههر
عملیات قادر به درجه رفی شهادت ناخ آمد .روحش شاد وخاد

کشههور در

گرامی.

وصی نامه:
اخ

وق آن رسیده کهه حسهین زمهان خمی هی روح خهدا را خهاری ک هیم .اگهر در اخهن عملیهات شههید شهدم ناراحه ن اشهید وافتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهدی داشهتید.

ازخوايرانم می خوايم مان د حضرت زخ ه ( ) صه ر واسهتقام داشهته باشهید وحجها خهود را رعاخه ک یهد تها تیهری باشهد بهر قله دشهم ان ،يمچ هین از شهما مهی
خوايم پشتی ان رزم دگان اسشم باشهید در نمازيهای جمعهه وجماعه شهرک ک یهد امهام را ت هها ن بارخهد  .وسهاخ شخصهی وامهوالم را در اختیهار فقهرا قهرار ديیهد «.چهه
زخ اس حسین گونه در راه خدا م ارزه کردن وحسین وار در راه خدا جان دادن »به امید پیروزی سااه اسشم بر سااه کفر.
خاررات:
عضوخ در بسیج –شرک در ج هه يای ن رد ح علیه بار – شرک در رايایماخی يا – شرک فعا در نمازيای جماع ومراسم دعا.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید گرام نادری
تاریخ تولد1681/1/7 :
تاریخ شهادت1631/5/7 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهید گهرام نهادری در روسهتای سهمغان در خهانواده ای مستضهع و بها اخمهان متولهد شهد دوران کهودکی را در دامهان پهدر ومهادر خهود سهاری کهرد .بعهد رايهی مدرسهه
گردخد تحصیشت ابتداخی را در روسهتای سهمغان بها موفقیه سهاری کهرد  .بهرای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی بهه قائمیهه آمهد و تحصهیشت راي مهاخی خهود را در
قائمیه به پاخهان رسهانید و بهرای ادامهه تحصهی وارد دبیرسهتان شهد.پاخهه او متوسهطه را در دبیرسهتان شههید مفهت قائمیهه بهه پاخهان رسهاند .در پاخهه دوم تحصهی مهی
کرد که به خارر عش وعشقه به ورن رايهی ج ههه يها شهدو بها دشهمن بعثهی بهه م هارزه پرداخه تها اخ کهه در سها  8368در عملیهات رمضهان در محه شهلمچه بهه
شهادت رسید و اولین شهید روستای سمغان بودند.
وصی نامه:
امیدوارم که شما عزخزان يمیشه در راه اسشم به م ارزه با کفر و دشهم ان دخهن باردازخهد  .شهما بدانیهد کهه مها را شهکی نیسه در اخهن راه چهرا کهه مها معتقهد خهم ،رايهی
که جه رسیدن به يهد رهی مهی گهردد بهاالتر از رسهیدن بهه يهد اسه کهه اخهن خهود نیهز يهد اسه  .خهوايش مهن از شهما اخهن اسه کهه امهام را فرامهو
نک یدويمیشه برای امام دعا ک ید ويمواره درراه اسهشم بهرای رضهای خهدا گهام بردارخهد .پشهتی ان رزم هدگان اسهشم باشهید ،ج ههه يها را خهالی نک یهد وراه شههدا را ادامهه
ديید.
خاررات:
شهید گهرام نهادری فهردی مهبي ی بودنهد و در کلیهه مجهال

مهبي ی از ق یه نمهاز و دعهای کمیه ودعهای توسه ......شهرک مهی نمهود و از نظهر علمهی بسهیار توانها

وعشقه م د به علم ودانش بودند .زمانی که در ج هه يا در مقاب دشم ان می ج ید ،در يمان جا در

يم می خواندند  .وی عشقه ی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عسکر واضع
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/13 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
شهید عسهکر واضه در او شههرخور سها 8331يجهری شمسهی در خهانواده ای مهؤمن در محلهه اردشهیری ،شههر قائمیهه دخهده بهه جههان گشهود .در سها 8313جهه
شروع تحصیشت ابتهداخی وارد دبسهتان محلهه اردشهیری شهد  .په
اهلل رضازاده شد .پ

از اتمهام دوره ابتهداخی بهرای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی وارد مدرسهه راي مهاخی شههید فهر

از پاخان دوره راي مهاخی بهرای ادامهه تحصهی وارد دبیرسهتان شههید مفهت شهد.اخهن شههید بزرگهوار در 81فهروردخن 8361در حهالی کهه در پاخهه او

دبیرستان تحصی می کهرد تصهمیم گرفه کهه عهازم ج ههه شهود دوران آموزشهی را در پادگهان امهام حسهین (ع) فسها سهاری کهرد .او خرداديمهان سها رايهی ج ههه
يای غر شد در مرداد ماه يمان سها بهه مرخصهی آمهد .بهرای بهاردوم باسهاايیان اسهشم رايهی ج ههه يهای ج هو شهد .در عملیهات کهربشی 3بهه يمهراه يمهرزمش
جانمحمد اردشیری به شدت مجروح شد وبه بیمارستان شهید مطهری تهران انتقا خاف تا اخ که در تارخ 61/86/86به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
خداخا برای رضای تو وزنده وجاوخد ماندن اسهشم وقهرآن بهه سهوی ج ههه روانهه شهدم وبهه خهارر تهو تها آخهرخن قطهره خهونم از اسهشم دفهاع خهوايم کهرد وبهرای خه
لحظه اسلحه ام را زمین نمی گبارم تا اخ که خا اسشم عزخز بهه پیهروزی برسهدخا مهن در راه اسهشم کشهته شهوم .خهداخا حاضهرم بهدنم بسهوزد وبهه زغها ت هدخ شهود ولهی
حاضر نیستم اسشم کوچکترخن ضربه ای ب ی د.از خانواده ام می خوايم که مرا حش ک د وراه مرا ادامه دي د خار وخاور رزم دگان اسشم باش د.
خاررات:
شههرک در مراسههم مههبي ی از ق یه نمههاز جماعه ،نمههاز جمعههه ،دعههای کمیه ودعههای توسه و -.............عضههوخ فعهها در پاخ ههاه مقاومه شهههید بهها ي راردشههیری –
حضور فعا در رايایماخی يای ملی ومبي ی-

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالرسول ابراهیمی
تاریخ تولد84/3/1 :
تاریخ شهادت35/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید ع د الرسو ابرايیمی
در سا  8331يجری شمسی در روستای بزخن و در خهانواده ای مهبي ی پسهری بهه دنیها آمهد کهه نهامش را « ع دالرسهو » گباشهت د  .پهدر

فهردی نیکوکهار بهود کهه

به مردم خواندن نماز را خاد می داد و ع د الرسو از يمان دوران کودکی به خواندن نماز عشقه زخادی داش و در امور مبي ی بسیار کوشا بود .
تحصیشت ابتداخی را در بزخن به پاخان بهرد و بهرای گبرانهدن دوره راي مهاخی خکسها بهه روسهتای چیتهی رفه و دو سها دخ هر را در بهزخن بهه امهام رسهاند  .ع دالرسهو
عشقه وافری بهه مهايی یری داشه و در اخهن حرفهه مههارت خاصهی داشه  ،بطورخکهه زخهان زد عهام و خها

بهود حتهی بعهد از گبشه  81سها از تهارخ شههادتش ،

دوستان و يمساالنش از خاررات مايی یری که با وی بودند سخن می گوخ د .
در دخماه سا  8366مختار ابرايیمی برادر شهید بهه اسهارت نیرويهی بعثهی در آمهد و خکسها بعهد نیهز مشههدی رضها ابرايیمهی پهدر شههید دار فهانی را وداع گفه  .اخهن
دو پیشامد ناگوار در روحیه ا

خیلی تنثیر گباش و مسوولیتش در ق ا دو خانواده بیشتر شده بود .

شهید دوره متوسطه را در رشته اقتصاد در دبیرسهتان شههید ديقهانی خشه شهروع کهرد  .وی يمیشهه در صهفحات سهفید کتابههای درسهی ا
کشید و تانکهای دشمن را که به وسیله يواپیمايای خود

نقاشهی يهای ج هی مهی

م فجهر شهده بهود را بهه تصهوخر مهی کشهید و در بهاالی صهفحات کتهابش مهی نوشه  « :شههید قله تهارخ

اس » .
کش

سوم دبیرستان بود که شور و شو ج هه رفتن در وجود

شهعله کشهید و ج هدخن بهار بهه بسهیج مراجعهه کهرد امها بهه عله سهن کهم موفه نمهی شهد بهه ج ههه

برود و باالخره به ير ررخقی که بود (افهزاخش سهن ش اسه امه ای) از رهر سهااه کهازرون بهه پادگهان امهام حسهین علیهه السهشم فسها اعهزام شهدند و دوره آموزشهی را در
آنجا گبراندند  .سا

به ج هه يای ج و (شهلمچه) اعهزام شهدند په

رسیدند و روح پاکش به ملکوت اعلی پیوس .

از مهاه يها حضهور در ج ههه بهاالخره در سها  8361در عملیهات کهربشی  1شهلمچه بهه شههادت

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
****
خاررات:
خاررات شهید ع د الرسو ابرايیمی
خارره ای از زبان برادر زاده شهید :
 1ساله بودم که پدرم مختهار ابرايیمهی بهه اسهارت نیرويهای بعهث عهرا در آمهد  .در اخهن دوران مههم کهودکی عمهوخم بهود کهه ن باشه غهم پهدر را احسها
يمان کودکی ش ا کردن را به من آموخ روری که مو
ع دالرسو ابرايیمی.jpg
**

که م  ،از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید علی حسین احمدی
تاریخ تولد88/6/1 :
تاریخ شهادت31/7/14 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید علی حسین احمدی
شهههید علههی حسههین احمههدی در تههارخ  8331/3/8در خههانواده ای مستضههع و مسههلمان در شهههر خشهه بههه دنیهها آمههد  .دوران رفولیهه را در دامههان پهها خههانواده
بزرگوارشان به کس تربی و معرف پرداخ  .بارسیدن بهه سهن  7سهال ی و شهروع اخهام تحصهی در ک هار پهدر بهه کهار کشهاورزی مشهغو شهد و در يمهین سه ین بهود
که پدر خود را از دس داد  .علهی حسهین تحصهیشت خهود را تها کهش

دوم راي مهاخی ادامهه داد تها جهاخی کهه فشهار زنهدگی اجهازه ادامهه تحصهی را بهه او نهداد و او را

مج هور بهه کهار در ک ههار بهرادران خهود نمهود  .يمزمههان بها او گیهری انقههش اسهشمی  ،اخشهان در صه مقههدم مخالفهان رژخهم پهلهوی قههرار گرفه و په
انقش و با تشکی سهااه و بسهیج  ،بهه عضهوخ بسهیج در آمهد و از اعضهای فعها آن گردخهد  .بها وقهوع ج ه

تحمیلهی نهام رده بهه ج ههه اعهزام شهد و په

اعزام در پاخ اه مسجد صاح الزمان (عج) خش بهه فعالیه مشهغو شهد بعهد از مهدتی داورل انهه بهه ج ههه اعهزام گردخهد و په
تجدخد منمورخ در ج هه کردستان نمود و بها عزخمه بهه آن م طقهه سهرانجام در عملیهات والفجهر  3بها خهور

از پیهروزی
از دو بهار

از اتمهام منمورخه در ج هو تقاضهای

بهه دشهمن زبهون و پاکسهازی م طقهه از وجهود پلیهد آنهها

از ناحیه سر مورد اصاب ترکش خمااره قرار گرف و به لقا اهلل پیوس .
در تارخ  61/6/6که به ج هه حرکه کهردم بهه عضهوخ لشهکر  81فجهر و خماهاره انهداز يها در آمهدم و در تهارخ  61/6/17از لشهکر انتقهالی گرفتهه و بهه گهردان رزمهی
رفتم  ،به يمراه قاسم و تعدادی از دوسهتان  .و در يمهان تهارخ بهه کردسهتان اعهزام شهدخم و از لشهکر فجهر بهه سهقز –لشهکر نجه اشهر – رفتهیم و بهه مهدت  1روز
در اردوگاه انصار الحسین علیه السشم بودخم و در تارخ  61/7/7بهه خهط مقهدم اعهزام شهدخم  .در مهورخ  61/7/81مها بهرای ش اسهاخی بهه خها عهرا رفتهیم  ،خیلهی بهه
ما خو

گبش و خمااره يای زخادی روی سر ما رخخت د .

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید علی حسین احمدی

اخن جان علی حسین احمدی فرزند علی محمهد بها اعتهرا بهه وحهدانی الههی و معتقهد بهه رسهال حضهرت محمهد ( ) در روز قیامه  ،مهر در راه خهدا را يمچهون
آ گواراخی می پ هدارم کهه تشه ه ای بهه آن رسهیده باشهد  .زخهرا مهردن در بسهتر بیمهاری را ن ه
نصی اخ جان ب ماخد  .به مادر گرامیم سفار

بهزر مهی دانهم و از خداونهد آرزو دارم کهه شههادت در راه خهوخش را

می ک م که چ انچهه شههید شهدم بهه خهود افتخهار ک هد و ب الهد کهه چ هین فرزنهدی را تقهدخم اسهشم کهرده و مهن نیهز بهه

او افتخار می ک م که مرا در دامان پها خهوخش پهرور

داده  ....خداونهد بهه شهما اجهر ع اخه فرماخهد و ت هها سهفار

مهن اخهن اسه کهه ري هر ک یهر انقهش را ت هها

ن بارند و با پشتی انی از اخشان بها مسهتک ران بج یهد و آنهها را سهرکو نمائیهد  .خهوايران و بهرادران عزخهزم بعهد از شههادت مهن راه حسهین را ادامهه ديیهد و ج ههه يها
را حماخ ک ید  ،نماز را برپا دارخد و مساجد را خالی ن بارخهد و خهوايران گرامهی حجها شهما از خهون مهن واجه تهر اسه زخهرا در سهاخه تقهوا و پها دام هی اسه کهه
انسان می تواند زخ

وار زندگی نماخد  ....از کلیه دوستان حشلی می رل م و می خوايم که راه سرخ شهادت را ادامه دي د .

خاررات:
خاررات شهید علی حسین احمدی
از زبان خکی از اعضای گروه جم آوری آثار شهداء
در ری بحث و بررسی پیرامون شهید و يمرزمان اخشان مطله شهدخم کهه شههید در زمهان ج ه
ولی در حا حاضر
**

يمرزمهی شهجاع و فهداکار داشهت د کهه بسهیار مهورد عشقهه اخشهان بهود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدعلی افشار
تاریخ تولد88/3/1 :
تاریخ شهادت33/1/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین

نام و نام خانوادگی  :محمد علی افشار
نام پدر  :فرامرز
تارخ تولد 8333 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8368/1/88 :
مح شهادت  :فکه مح دفن  :مفقود االثر

زندگی امه شهید محمد علی افشار

شهید مفقود االثر در سا  8333در خانواده ای مهبي ی و متوسهط متولهد گردخهد و دوران کهودکی را يمچهون دخ هر روسهتائیان بها فقهر بهه پاخهان رسهاند  .بها رهی کهردن
دوران کودکی  ،تحصیشت ابتداخی خوخش را آغاز نمود و پا به دبستان گباش .

دوره راي مههاخی را نی هز در مدرسههه آخ ه اهلل رالقههانی و تحصههیشت متوسههطه را تهها او نظههری را در دبیرسههتان شهههید مطهههری (دو آ بارخ ه
دوران مقارن با انقش
وپ

اسشمی به ري هری امهام خمی هی (ره) بهود و او نیهز يمان هدد دخ هر مهردم م هارز مسهلمان  ،فعاالنهه در تظهايرات و رايایمهاخی يها شهرک داشه

از پیروز شدن انقش فعالی خود را در بسیج خشه دن ها کهرد و در اخهن راه بها کوشهش شه انه روزی خهود از يهی گونهه خهدمتی فهرو گهبار نکهرد  .عشه او بهه

اسشم باعث گردخد که در
پ

ش هیراز ) گبرانههد و اخههن

را ريا کرده و با پاخان دوره آموزشی به مرخوان (غر ) اعزام گردد .

از چهار ماه به زاگهايش بهاز گشه و سها

آرزوی دخرخ ه ا

شهادت نائ آمد .

روحش شاد خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
**
خاررات:
***
محمد علی افشار.jpg
***

بهرای بهار دوم در تهارخ  68/8/8بهه ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره اعهزام شهد و بهاالخره در تهارخ  68/1/88بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید حجت اهلل آزادی
تاریخ تولد81/7/15 :
تاریخ شهادت35/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
**
حج اهلل آزادی.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدکریم آزادی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت31/11/3 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید ع د الکرخم آزادی
شهید ع دالکرخم آزادی در شههرخور مهاه  8331در خهانواده فقیهر در روسهتای چغاسهائی از بخهش خشه دخهده بهه جههان گشهود  .وی در سهن  7سهال ی در يمهین روسهتا
رايی دبستان گردخد  .و تها کهش

دوم را در آموزشه اه چغاسهائی تحصهی نمودنهد و چهون مشهکشت زنهدگانی و کم هود کهار در روسهتا اخشهان را بهه خشه وادار نمهود .

شهید آزادی نیز يمراه خانواده ا

په جم را در اخهن دبسهتان بهه پاخهان

بهه خشه مهی آخهد و در دبسهتان شههید صهالحی خشه بهه تحصهی ادامهه مهی ديهد و کهش

رساند و سا بعد در در مدرسه راي ماخی شههید سهاجدی خشه مشهغو تحصهی مهی گهردد  .ولهی چهون مهی دخهد کهه پهدر
خیلی سختی می کشد  .تر تحصی می نماخد و پدر
شهید آزادی در سا  8311بهه شهغ مقهد

را در امرار معا

خود و برادران کم

بهرای بدسه آوردن معها

روزانهه آنهها

می نماخد .

درجهه داری در ژانهدارمری جمههوری اسهشمی اخهران اسهتخدام مهی گهردد و دوره آموزشهی را در به ههان پادگهان آموزشهی

شهید شاملو به پاخان می رساند و بعد از دوره آموزشی به شهرستان آبادان م تق می گردند
شهید آزادی مدت  1سا در اخن شهر مشغو خدم بهود و حتهی دو سهه مرت هه بهه ج ههه حه بهر علیهه باره اعهزام مهی گردنهد و بعهد از گبشه زمهان شههید آزادی
داورل انههه در می هان يههم قطههاران خههود عههازم ج هههه خههونین کردسههتان م هی گردنههد و پ ه

از  3مههاه پیکههار بهها اخ هن دشههم ان بعث هی از خههدا ب هی خ ههر سههرانجام در تههارخ

 8366/81/83بدون آن که خیری از اخن دنیا دخده باشد ناکام مورد اصاب گلوله قرار می گیرد  .و به جم شهیدان جاوخد می پیوندند .

روحش شاد  ،خاد

وصی نامه:

گرامی و رايش پر ريرو باد

***
خاررات:
***
محمد کرخم آزادی.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید فریبرز بهروزی
تاریخ تولد51/3/1 :
تاریخ شهادت33/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید فرخ رز بهروزی
شهید فرخ رز بهروزی در سا  8318در خانواده ای فقیر اما مبي ی دخهده بهه جههان گشهود کهه بها خهود گهوخی خورشهیدی تاب هده در زنهدگی فقیرانهه پهدر و مهادر خهوخش
شد  .از يمان دوران کودکی اعما و رفتاری فداکارانه يمراه با خدم به خوخشان و نیازم دان در وجود متجلی بود  .دوران کودکی را ساری نمود .
با رسیدن ي ام تحصی در مدرسه ابتهداخی شههید صهالحی خشه ث ه نمهام نمهود و دوران ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه  .دوران راي مهاخی را بها ورود بهه
مدرسههه راي مههاخی شهههید سههاجدی خش ه در کههش

او و دوم راي مههاخی را سههاری نمههود و ي ههام تحصهی در پاخ هه سههوم راي مههاخی بههه آمههوز

مقههدماتی و تکمیل هی

نظامی رف و اعزام به ج هه نیمه تمهام گباشه  .اخشهان در اخهن مهدت کوتهاه عمهر خهود چ هد خصوصهی بهارز داشه کهه از جملهه فهداکاری در خهدم بهه دوسهتان و
خوخشاوندان  ،سخاوت و بخشش گسترده ای کهه داشه آنهها را شه ف زده کهرده بهود  .بهه دخ هران کمه
خود کوچ

بود اما روحیه تفکر بزرگی داش .

آموزشی را با موفقی و عشقه پش سر گباش و به ع وان بسیجی رايی ج هه يای ح علیه بار گردخد .

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید فرخ رز بهروزی

مهی کهرد و بهه بزرگتهر يها احتهرام مهی گباشه  .بها اخ کهه

ساا

خدا را که توفی داد که ب ده حقیر و ناچیز خهود بهه ج ه

علیهه کفهر و ظلهم بهرود و توفیه شههید شهدن در راه خهدا را بهه او داد  .امه اسهشم بدانیهد کسهی کهه

در راه خدا شهید شد مرده نیس بلکه زنده اس و در بهش جاوخهد بهه ائمهه ارههار (ع) يم هام اسه مهن اخهن ب هده نهاچیز و کوچه
اسشمی می خوايم که يمیشه در راه تداوم انقش پهر شهکوه اسهشم تهش

خهدا از رهر خهودم از شهما مله

ک یهد و يمیشهه خهار و ررفهدار ري هر ک یهر انقهش امهام خمی هی (ره) باشهید و يمیشهه شهعار

ما اي کوفه نیستیم امام ت ها بماند در بان هاختان ر ین افکن باشد .

خاررات:
خاررات شهید فرخ رز بهروزی
از زبان خواير بزرگوار شهید مرضیه بهروزی :
پاخیز سا  8368بود که برادر بزرگم رمضهان بههروزی در ج ههه زخمهی شهد  .او را بهه بیمارسهتان تههران بهرده بودنهد  .در آن زمهان چهون نهه تلفهن در خانهه داشهتیم کهه
از او سراغی ب یرخم و راه يم دور بود که ب
فرخ رز بهروزی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدحسین بهروزی زاده
تاریخ تولد51/3/1 :
تاریخ شهادت37/6/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین

زندگی امه شهید محمد حسین بهروزی

نام و نام خانوادگی  :محمد حسین بهروزی
نام پدر  :محمد اسماعی
تارخ تولد 8318 :
مح تولد  :شاه داود (خش )
تارخ شهادت 8367/3/13 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )

در سهها  18در روسههتای شههاه داود از توابه خشه گلهی شههکف و مرغههان بههاغ زنههدگی را بههه شههادی وا داشه  . .اخ هن گه نههو رسهیده در اجتمههاع کوچه

خههانواده ای

مبي ی در ماه م هار رمضهان متولهد گردخهد کهه نهامش را محمهد حسهین گباشهت د  .خهانواده اخهن شههید بزرگهوار  3سها بعهد از تولهد شههید بهرای کهايش مشهکشت
مج ور بهه مههاجرت گردخهد و بهه خشه آمدنهد  .بهاالخره در سهن  6سهال ی جهه کسه علهم و دانهش رايهی مدرسهه گردخهد  .در رهو دوران تحصهی ک جکهاوی و
اخشقیهات خاصهی داشه  .دوران ابتهداخی را بها موفقیه کامه پشه سهر گباشه و وارد مدرسهه راي مهاخی شههید سهاجدی خشه گردخهد  .در يمهان سها او چ ههان
خههود را نشههان مهی ديههد کههه معلمهین بههه خههانواده ا

پیشه هاد مهی ک ههد کههه در کشسهههای تابسههتانی و جهشهی شههرک نماخهد و بههدخن ترتیه دوران راي مههاخی را بهها

موفقی و معد خو پش سر گباش  .محمد حسین از يمهان دوران کهودکی عشقهه زخهادی بهه امهام امه داشه تها جهاخی کهه  166سهخن امهام را حفهظ کهرده بهود
.
او در سن  81سال ی به بسیج مستضعفین پیوس  .با اخ که جه ادامه تحصهی بهه دبیرسهتان مهی رفه امها دلهش بها رزم هدگان بهود  .در يمهین راسهتا بها کسه اجهازه
از مادر با جمعی از دوسهتانش رايهی ج ههه حه علیهه باره گردخهد و  31روز را در م طقهه شهلمچه بهه اسهشم خهدم کهرد  .امها بعهد از اتمهام منمورخه خ هر عملیهاتی
زمزمه می شود و به گهو

او نیهز مهی رسهد  .او بها ت هی چ هد از دوسهتانش داورل انهه بهرای شهرک در عملیهات بیه المقهد

به آرزوی خوخش دس پیدا می ک د و شرب شهادت را سر می کشد .

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
**
خاررات:
***
محمد حسین بهروزی.jpg8
**

 7شهرک و بهاالخره در شه 67/3/13

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید ضرمام توکلی
تاریخ تولد84/11/1 :
تاریخ شهادت36/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید ضرغام توکلی
شهههید ضههرغام تههوکلی در روسههتای بههر س هید خش ه در سهها  8331در خههانواده ای مههبي ی و مستضههع چشههم بههه جهههان گشههود  .وی دوران ابتههداخی و راي مههاخی
خوخش را در مدار

شهید مدر

و شهید قاسمی پشه سهر گباشه و بهرای کسه علهم و فضهیل بیشهتر و بهرای ورود بهه دبیرسهتان بهه ک هار تختهه عزخمه نمهود و

سا او نظری خود را در رشته علوم تجربی در دبیرستان امام خمی ی (ره) ک ار تخته به تحصی اشتغا ورزخد .
وی در اخهن دنیهای فههانی و زود گههبر خک هی از شهیفت ان خههدم بههه انقههش و ري ههر ک یهر انقههش امههام خمی هی بههود و اخهن را وسهیله ای بههرای سههعادتم د شههدن در روز
رستاخیز و حسا می دانسه  .شههید ضهرغام تهوکلی فعالیه يهای چشهم یری در بسهیج خشه و گهروه مقاومه شههید قاسهمی داشه  ،بطهوری کهه شه يها را بهه
پاسداری از ايدا انقش می پرداخ و روز يا در سه ر مدرسهه مشهغو بهه م هارزه مهی گشه تها اخ کهه بهاالخره بها وجهود سهن کمهی کهه داشه قصهد عزخمه بهه
ج هه يای ح بر علیه بار نموده  .از زمهانی کهه شهور و شهو جههاد در راه خهدا در او زنهده شهده بهود در پوسه خهود نمهی گ جیهد  .تها اخ کهه پهدر و مهادر خهوخش را
راضهی نمههود و دوران آمههوز

نظههامی خههوخش را در مههرداد و شهههرخور مههاه  63در پادگههان آموزشهی شهههید دسههتغی کههازرون گبرانیهد و بههه اتمههام رسههانید  .سهها

بههرای

مرخصی به زادگاه خوخش برگش و به اصهرار خهانواده عزخمه خهوخش را بهه دخهار عاشهقان بهه تهنخیر انهداخ  .وی يمچ هان در آتهش عشه بهه معشهو مهی سهوخ
تا باالخره چ د ماه بعد در بهمن  63قصد سفر کهرد  .امها خهانواده شههید بهر اخهن عقیهده بودنهد کهه م هارزه بها فقهر فري هی خهود نهوعی م هارزه بها آمرخکها و اخهادی سهر
سههارده ا

مهی باشههد و در اخهن رابطههه بههه او نصهیح مهی کردنههد ولهی حههاال آنکههه شهههید راه خههود را پیهدا کههرده بههود و يمچههون کههويی اسههتوار روی عقیهده خههوخش

پافشاری می نمود و يی محرکی در او اثر نمی کرد .
او به درجه عالی فکری رسیده بود اخن ما بودخم که او را نمی ش اختیم و قدرت در توس وی را به مع ود

وصی نامه:

نداشتیم

فرازی از وصیت امه شهید ضرغام توکلی
سشم و درود من به شما ای پدر و مهادر کهه مهرا بها شهیر پها خهود و زحمه و کوشهش شه انه روزی خهود بهزر کهردی و بهه مهن در

مردان هی آموختیهد  .مهن بهه

شما و يمه مردم می گوخم که رايم را با دخدی باز و آگهاه انتخها کهردم و خهدای مهن شهايد اسه کهه بها میه و رغ ه رفهتم و ج ههه را خه

وظیفهه مهی دانسهتم  .و

به شما ای برادرانم می گوخم که شما س ر ج هه و پش ج هه که يمهان پاخ هاه مقاومه مهی باشهد پهر ن هه دارخهد چهرا کهه امهام عزخزمهان فرمهود مسهجد سه ر اسه
 ،س ر يا را حفظ ک ید .

خاررات:
***
ضرغام توکلی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید اکبر جامشیر
تاریخ تولد81/1/16 :
تاریخ شهادت31/1/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
**
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :کازرون

شهید کرامت اهلل جلویز
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت35/5/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید گرام اهلل جلوخز
شهید کرام اهلل جلهوخز در سها  8337در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .پهدر و مهادر
شش سال ی رسید  .سا

در فقهر و رنهج راقه فرسهاخی او را بهزر نمودنهد تها بهه سهن

او را جهه تحصهی علهم و دانهش بهه مدرسهه فرسهتادند  .اخشهان دوران ابتهداخی را مهی گبرانهد کهه انقهش اسهشمی اخهران بهه ري هری قوهد

عظیم الشنن امام خمی ی به پیروزی رسید  .شهید با آنکه خرد سها بهود ولهی در يمهه راه پیمهاخی يها ئهی کهه در خشه علیهه رهاغوت انجهام مهی گرفه حضهور داشه
و بسیار به انقش و امهام عشه مهی ورزخهد  .دوران تحصهی ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه و وارد دوره تحصهیلی راي مهاخی شهد و در جهوی بسهیار سهالم و
پهها پههرور

خافه و دارای اخشقهی بسهیار نیکههو و شاخسههته گردخهد کههه زبههان زد خهها

يمچ ین ي ام راه رفتن سر

و عههام بههود  .از خصوصهیات اخشقهی شهههید  ،کههم حرفهی و کههم روئهی بههود و

را پاخین می گرف و چشمش را بهه زمهین مهی دوخه و بهه يمهه که

 .در اخن دوران زندگی شهید ابرقدرت يای شر و غهر ج ه

را ج ه

سهشم مهی گفه و يرگهز دخهده نشهد کسهی از او ناراضهی شهود

را بوسهیله نهوکر سهر سهارده خهود صهدام ج اختکهار بهه اخهران تحمیه کهرده بودنهد و روزی ن هود

که گوشه ای از اخران و مهردم بهی دفهاع شههريای مختله آن مهورد حملهه موشهکی ايهدائی شهر
عزخزان قطعه  ،قطعه و پر  ،پر ن ردند  .شهید کرام اهلل جلوخز با آنکه چ هد بههاری از عمهر

غهر ج ه

افهروز بهه صهدام ج اختکهار قهرار ن یهرد و گرويهی از

ن بشهته بهود از اخ کهه بهه عله کمهی سهن نمهی توانسه بهه ج ههه بهرود

تا با مزدوران بعثهی بج هد غصهه مهی خهورد ولهی سهاک ن شسه و بها فراگیهری ف هون نظهامی وارد پاخ هاه مقاومه شهادروان سهردار سهلیمانی شهد و چهه شه يهای
سردی را در زمستان ص کردنهد در حهالی کهه چشهمش نخفه تها دخ هران در آسهاخش و ام یه باشه د  .ب ها بهه گفتهه مسهووالن پاخ هاه  ،اخهش شههید در پاخ هاه سهر
مشقی بود برای دخ ر يمرزمانش  .زندگی شهید وارد مرحله جدخدی شد اخ ار تصهمیم گرفه بهه يهر نحهو کهه شهده بهه ج ههه بهرود تها رو بهه رو و مسهتقیماً بها دشهم ان
اسشم وانقش بج د  .زخرا امام فرموده بود ير که

مهی توانهد باخهد بهه ج ههه بهرود  .دخ هر کرامه نمهی توانسه بهیش از اخهن صه ر ک هد و يهر روز پیکهر عزخهزی را

غر خون ب ی د  .به پیش پدر و مادر آمهد و رضهاخ آنهها را جله نمهود و صه روز  8361/3/18يمهراه بها کهاروان  6کهربشی جهه فراگیهری ف هون نظهامی در سهط
عالی اعزام گردخد و پ

از ری مراح آمهوز

مورخهه  61/1/3بهه ع هوان آر پهی جهی زن بهه ج ههه ارتهش حه پیوسه و په

روز  8361/1/83بدس ه از خههدای بیخ ههران بعث هی بههه شهههادت رس هید  .و بههه آرزوخ هش کههه لقههاءاهلل بههود پیوس ه .
رايش پر ريرو باد

از چ هد روز بهه م هارزه و جههاد  ،ظههر
روحههش شههاد  ،خ هاد

گرام هی و

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید کرام اهلل جلوخز
به راستی چه زخ اخ در راه خدا گام نهادن  ،چه زخ اسه در راه خهدا گهام نههادن  ،چهه زخ اسه بهه دخهدار پروردگهار شهتافتن و چهه زخ اسه شههادت  .خهداخا تهو میهدانی
که ت ها به خارر تو و رضای تو و دخن مقد
مقد

تهو در اخهن راه پهر خطهر گهام نههاده ام و بها اتکها و امیهد بهه خهاری تهو از يهی کوششهی در راه پیشه رد ايهدا و آرمانههای

مکت حیات بخش اسشم درخغ نمی ک م و از مردم شهید پرور خش می خوايم راه شهدا را ادامه ديید .

خاررات:
خاررات شهید کرام جلوخز
خارره ای که از شهید کرام جلوخز (فهوالدی) در ج ههه و آخهرخن لحظهه شههادت وی را بیهان مهی که م  .در م طقهه فهاو بهه م هارزه بها دشهمن پرداخه و خه
به اتفا چ د نفر دخ ر از برادران  ،از جمله شهید فوالدی جه حمام بوسیله خ
کرام اهلل جلوخز.jpg
**

ماشین ل د کروز به

روز کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدحیدر حمیدی
تاریخ تولد88/11/1 :
تاریخ شهادت31/1/7 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
**
سید حیدر حمیدی.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالحمید خرمزی
تاریخ تولد87/3/1 :
تاریخ شهادت83/3/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید ع دالحمید خرموجی
شهید ع دالحمید خرمهوجی در سها  8337در خشه درون خهانواده ای مهبي ی بهه دور از کلیهه ظهواير مهادی متولهد شهد  .تحصهیشت ابتهداخی خهود را در اخهن شههر بها
موفقی ساری کرد  .او دوران تحصهیلی را تها دبیرسهتان بها موفقیه سهاری نمهود و پیشه ام و پیشهقدم در جهه انقهش و سهرن ونی رژخهم بهود  .در سها  61از رهر
آموز

و پرور

م طقه به ع وان باز سازی به ج هه اعزام شد و بعد از خ

سا به خانه برگش و به تحصیشت خود ادامه داد .

تا اخ که از رر مسهوولین اعهشم شهد کهه ج ههه نیهرو الزم دارد  .شههید بهه حکهم ضهرورت مدرسهه را تهر کهرد و عهازم ج ههه شهد و په

از  3مهاه دوبهاره بهه خانهه

برگش و در تابستان سا  63سا سوم تجربهی را بها موفقیه در دبیرسهتان شههید ديقهانی سهاری نمهود  .در يمهان تابسهتان بعهد از اخ کهه بهیش از خه

مهاه منمورخه

آنها در ج هه يای په اور ج و ساری شد  ،آنان را بهه ع هوان نیهروی عمه ک هده در عملیهات قهادر از پاخ هاه په جم شهکاری امیدخهه بهه نهواحی عملیهاتی غهر انتقها
دادند  .آنان نیز با يمان خلو

که داشت د يمچهون سهاخر رزم هدگان جهان خهوخش را در ر ه اخهش

از پاخان عملیات از شهید و ساخر دوستانش خ ری نشد و آنها تا آخرخن نف

و تا آخرخن فش

نههاده و سهشح خهوخش را بهه رهر دشهمن نشهانه رفت هد و بعهد

با دشمن بعثی پیکار کردند .

م ارزان يمس ران مفقهوداالثر حمیهد  ،مههدی  ،قاسهم و مسهعود صهفحه کهوچکی از م هارزه پیکهر شههدای گم هام انقهش اسهشمی مهی باشهد کهه بها خهون خهوخش راه
انقش را يموار کردند و کشتی انقش را برسیش خون خوخش تا ساح امن وامان راي ماخی کردند .
به امید آن روزی که درخای خون اخن شهیدان مظلوم کلیه ظالمان و ج اران را در خوخش غر سازد .

وصی نامه:

فرازی از وصیت امه شهید ع دالحمید خرموجی
برادرانم وصیتم به شما اخن اس که ادامه دي ده رايم و م لغ رسالتم باشید  .خع ی يرگز ن بارخد که لحظه ای اسلحه ام به زمین بیفتد .
ام حز اهلل از رفتن فرزندان خود به ج هه خود داری نک یهد چهون بهه حه ج ههه  ،دانشه اه انسهان سهازی اسه  .و آنجها کهه انسهان بهه قلهه تکامه انسهانی عهرو
می ک د و به مايی و يوخ و شخصی خود پی می بهرد  .په

اگهر خوايهان بهه کمها رسهیدن فرزنهدانتان يسهتید مهان از رفهتن آنهها بهه ج ههه نشهوخد  ،پشه ري هر

و جامعه روحانی و مسوولین امر را محکم ن ه دارخد  .و اخن ر قه را تضعی نک ید .

خاررات:
خاررات شهید ع د الحمید خرموجی
خارره ای از زبان يمرزم شهید سید علی ياشمی :
پرچم دار اسشم و قرآن و عاش امهام و ج ههه ن هرد حه علیهه باره  ،حمیهد خرمهوجی په
عراقی را جه انتقا به عق تحوخ می گیرد  .ی
ع د الحمید خورموجی.jpg
***

از چ هدخن سهاع عملیهات و پیهروزی در م هار کردسهتان تعهدادی اسهیر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید شاکر دهقانی
تاریخ تولد83/11/1 :
تاریخ شهادت35/3/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
**
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید علی جان دهقانی
تاریخ تولد81/11/1 :
تاریخ شهادت33/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :علی جان ديقانی
نام پدر :علی محمد
تارخ تولد8331 :
مح تولد  :بورکی
تارخ شهادت 8366/86/ 81 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
ملتی که برای اقامه عد الهی و اجرای احکام قرآن دس ج اختکهاران ابهر قهدرت را از اخهن مهرز و بهوم کوتهاه کردنهد خهود را بهرای شههادت و شههید شهدن آمهاده نمهوده
اس .
« امام خمی ی (ره) »
زندگی امه شهید علی جان ديقانی

در روز او دخماه  8331در خانواده ای مبي ی در روستای بورکی چشهم بهه جههان گشهود کهه او را بهه نهام علهی جهان نام هباری نمودنهد و بهه راسهتی چهه روح بزرگهی
داش که او را علی يم ام موال علی علیه السشم نامیدند .
دوران تحصهیشت ابتههداخی را در دبسههتان شهههید م ههوچهر ديقههانی بهها موفقی ه بههه پاخهان رسههانید و بههرای ادامههه تحصهی در کههش

او راي مههاخی در مدرسههه راي مههاخی

شهید جهان خش ديقانی مشغو تحصی شد .
اما روح بل د و عملیاتها و رشادت يا و اخثارگرخهای رزم دگان در ج ههه بهرای او کهه عاشه خهدا بهود  .دخ هر اجهازه نهداد کهه در محه بمانهد و بهه تحصهی ادامهه ديهد .
و به يمین خارر خود را آماده خ
برای آموزشی  ،ريساار مرکز آموز

زندگی جدخدی در پرتو ترکشها و خمااره يا کرد .
امام علی علیهه السهشم شهیراز شهد و بعهد از گبرانهدن دوران آموزشهی بهرای دومهین بهار عهازم ج ههه يهای نهور شهد و مهدت  3مهاه

در لشکر  81فجر گردان امام سجاد علیه السشم با عراقی يا م ارزه نمود .
بعد از بازگش از ج هه بهرای کمه

بهه امهرار معها

خهانواده مشهغو کهار شهد  .تها اخ کهه در تهارخ  66/1/88ي هامی کهه صهدای بل هوی کهاروان حضهرت محمهد

( ) به گوشش رسید  .برای سومین بار ج هه شد و در ج هه شلمچه مشغو فعالی شد .
تا اخ که در تارخ  66/86/81با ترکش خمااره دشمن بعثی از ناحیهه سهر و صهورت و پها مهورد اصهاب قهرار گرفه و شهرب شهیرخن شههادت را سهر کشهید و بهه لقهاءاهلل
پیوس .

«روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد »

وصی نامه:
***
خاررات:
خاررات شهید علی جان ديقانی
از زبان آقای خعقو ديقانی :
اخ جان خعقو ديقانیی فرزند عزخز اهلل يمرزم و يمس ر بسیجی شههید علهی جهان ديقهانیی مهی باشهم در ضهمن پسهر عمهه مهن نیهز مهی باشهد  .شههید علهی جهان از
دوران کودکی يم دوستی مهربان و يم برادری دوس داشت ی برای من بو
علی جان ديقانی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدقلی دهقانی
تاریخ تولد84/11/1 :
تاریخ شهادت38/11/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید محمد قلی ديقانی
نام و نام خانوادگی  :محمد قلی ديقانی تارخ شهادت  63/88/18مح شهادت اروند (فاو)
نام پدر  :کرم
تارخ تولد8331 :
مح تولد  :بورکی علیا م طقه خش
شهید محمد قلهی ديقهان در سهحر گهاه او دخمهاه  8331در روسهتای بهورکی علیها دخهده بهه جههان گشهود .شههید محمهد قلهی تها سهن يفه سهال ی درددامهان پهدر و
مههادری دلسههوز و مهربههان و متعهههد بههه اسههشم وکشههاورزی زحمههتکش پههرور
معرف ه شههد و پ ه

خاف ه  .و آن ههاه رايهی دبسههتان شهههید م ههوچهر ديقههانی گردخهد  .مشههغو کسه علههم و

از گبارنههدن موفقی ه اخ هن دوران ابتههداخی در سهها  61-68وارد مدرسههه راي مههاخی شهههید جهههان خش ديقههانی گردخ هد  .و در اخ هن ي ههام بههود کههه

يمکاری صمیمانه خود را با پاخ اه مقاوم مسجد امیر الموم ین علیه السشم آغاز نمود .
محمهد قلهی ديقهانی شه ها در ک هار بههرادران بزرگتهر خهود مشهغو ن ه هانی و حراسه و پاخهداری از روسهتای خهود بهود و روزيهها بهه در
اخ که ج

و تحصهی مشهغو بهود  .تهها

تحمیلی شروع شد  .محمد قلی با شروع ير حمله ای که بهه ج ههه يها صهورت مهی گرفه عاشه رفهتن بهه ج ههه مهی شهد  .ولهی يمیشهه در ي هام پهرواز

مشک براخش پیش می آمد و آن کمی سن او بود که مزاحم رفتن او به ج هه می شد .
ير بار که موف به رفتن به ج هه نمی شد  ،در حالیکه چشمانش مملو از اش

می شد  ،با توس به خدا ص ر می کرد .

تا در سا  8363در حالی که در کهش

سهوم راي مهاخی بهود آرزوی دخرخ هه ا

دو مههاه از سهها تحص هیلی ن بشههته بههود  ،در

بهر آورده شهده بهود  .در اخهن ي هام سهن او  86سها تمهام بهود  .در حهالی کهه بهیش از

را ريهها کههرد و جه ه فراگی هری آمههوز

نظههامی در تههارخ  63/1/1بههه کههازرون رف ه و پ ه

از گبرانههدن دوره آموزش هی

رايی ج هه يای ن رد ح علیه بار گردخد .
با شروع حمله والفجر  1در ش  18بهمن ماه جاری در شههر فهاو در حهالی کهه مشهغو م هارزه بها مهزدوران بعثهی بهود مهورد اصهاب تهرکش گلولهه يهای سهرخ دشهمن
گردخد  .و يمچون علی اصغر امام حسین علیه السشم گلهوخش شهکافته شهد و بها نوشهیدن شهرب شههادت در ک هار فرمانهده گهردان زخ ه ( ) شههید بهاقر سهلیمانی بهه
لقاءاهلل که آرزوی يمیش ی او بود رسهید  .پیکهر پهاکش در روز جمعهه مورخهه  8363/88/11از کهازرون تها گلهزار شههدای امهام زاده علهی م طقهه خشه
شور مردم تشیی شد
.روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

شهیدان چلچراغ کوچه ياخ د

شهیدان کاسه ص ر خداخ د

شهیدان از دورن ی يا جداخ د

چو روی آخ د صا وسفید نر

شهیدان با صداق آش اخ د

اگر چه میوه ای از خود نچیدند

شهیدان سر و آزاد و رياخ د

شهیدان میوه باغ بهشت د

شهیدان الله يای سرخ عشق د

شهیدان عابر شهر شهادت

شهیدان چلچراغ کوچه ياخ د

به آ زندگی شست د جان را

شهیدان تش ه آ بقاخ د
شهیدان ساح بی انتهاخ د

چو پروانه به گرد گ پرخدند

شهیدان شم راه کربشخ د

شهیدان گ ج اسرار خداخ د

شهیدان عاشقان نور ناب د

شهیدان شايدان انقشب د

کتا عش را کات حسین اس

شعر از معصومه ديقانی خواير شهید محمد قلی ديقانی

وصی نامه:
**
خاررات:
**
محمد قلی ديقانی.jpg
*

شهیدان زرور بهر نجات د

شهیدان برگه يای اخن کتاب د

بها اسهتق ا پهر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید هوشنگ دهقانی
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید يوش
شهید يوشه

ديقانی

ديقهانی در سها  8331در روسهتای خلیفهه ای شه انکاره در خهانواده ای مهبي ی چشهم بهه دنیها گشهود .و دوران کهودکی را در خهانواده پهر مح ه خهود

ساری نمود در سهن  7سهال ی در شههر دخلهم پها بهه عرصهه مقهد

مدرسهه گباشه و سها او دبسهتان را در آنجها بها موفقیه گبرانهد و سها بعهد در زادگهاه پهدر

بورکی مشغو تحصی شد و بدخن صورت دوران ابتهداخی را پشه سهر گباشه  .مهدر په جم را درخافه نمهود ولهی بهه عله کم هود امکانهات و فقهر مهالی مج هور بهه
تهر تحصهی گردخهد کهه اخهن مسههنله روح او را خیلهی مهی آزرد چهون از دانهش آمههوزان ممتهاز و عشقم هد بهه تحصهی بههود ولهی يهی کهدام از اخهن مشههکشت او را از
يدفش بازنداشته و چ دخن بار جه اعزام به ج هه بهه بسهیج خشه و بسهیج کهازرون خهود را معرفهی نمهود بعهد از اصهرار زخهاد بها او موافقه نمهوده و در پادگهان شههید
آخ اهلل دستغی مشغو آموز

شهده و په

از دوره آموزشهی کوتهايی بهه ايهواز اعهزام گردخهد .و در اسهرع وقه بهه خهط مقهدم ج ههه رفتهه و مشهغو سهتیز بها کفهار

بعثی عرا شد و با عزمهی راسه حهدود دو مهاه در خهط مقهدم ج ههه مقاومه و بعهد از مهدت جهه سرکشهی و مشقهات خهانواده خهود چ هد روزی بهه مرخصهی آمهد .و
گوخی در بزرگترخن دانش اه الههی و بها بهتهرخن اسهتاديا آمهوز
عظیم و بزرگی که در وجود

و تعلهیم خافتهه بهود چهون اخهش و برخورديهای او قابه مقاخسهه بها ق ه از ج ههه رفهتن او ن هود و روح

رشد خافته بود اجهازه مانهدن بهه او نهداده و دوبهاره عهازم ج ههه گردخهد .و چ هد روزی در پادگهان شههید بهاي ر ايهواز بهه اسهتراح پرداخه

تا اخن که عملیات ظفرم هد رمضهان فرارسهید و اخهن بسهیجی پاک اختهه مشهتاقانه وارد اولهین مرحلهه عملیهات شهده و چ هان متحورانهه و بی اکانهه بهر دشهمن زبهون خهور
مهی بهرد کهه فرصه اندخشهدخن را از آنهها گرفه بهود و در يمهان لحظهات او مههزدوران آمرخکهاخی مج هور بهه فهرار شهده و از مضه خهود عقه نشهی ی مهی نماخ ههد و
سهرانجام در سهایده دم سهحرگاه بیسهتم رمضهان  ،اخهن مهاه پربرکه و م هار رسهید و سههرباز غیهور امهام زمهان ( عهج) موفه بهه درخافه مهدر الههی شهههادت از آن
دانش اه علم و تقوی گردخد و به لقهاء پروردگهار پیوسه و مسهولی مها را دو چ هدان کهرد .از خداونهد بهزر مسهول دارخهم کهه روح پرفتهوحش را بها ارواح پها شههدای
مظلوم کربش محشور گرداند.

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
فرازی از وصیت امه شهید يوش

ديقانی

ای ابر قدرت يا و مستک ران  ،اخن مله دخ هر زخهر بهار ذله شهما نمهی رود  ،مهر و نهابودی شهما نزدخه
پیام ر( ) اخهن مله از اسهشمی کهه آورده ای جهدا نمهی شهود په
فرمانديیشان کن  ،اخن خاران با تو عهد بسته اند و پیمان نمی شک د  ،پ

خاررات:
***
يوش
**

ديقانی.jpg

اسه په

يهر چهه مهی خوايیهد دسه و پها بزنیهد  .و ای

رله سعادتشهان را کهن  .و ای امهام زمهان (عهج) اخهن سهربازان پشه بهه شهما نمهی ک هد په
راي ماخشان کن .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید فضل اهلل رزمجو
تاریخ تولد88/11/1 :
تاریخ شهادت31/8/16 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید فض اهلل رزمجو
در ش خکم دخماه سا  8333بود کهه از شهعله يهاخی اسهشم روشهن شهد و نهور خهوبش را بهه راخ هان بهرای اسهتفاده مهردم تقهدخم کهرد  .اخهن گه نورسهته اسهشم کهه
فض اهلل نام داش به يمین ترتی در خانواده ای پا

 ،مهومن  ،مسهلمان و متقهی بهه دخهن محمهدی ( ) (دخهن اسهشم ) بودنهد بهه دنیها آمهد  .اخهن نوجهوان از يمهان

وقتی که از مادری پا متولد شد  ،مح ه و عشه اسهشم در چههره ا

نماخهان بهود و يهر که

کهه او را مهی دخهد  ،تشهخیص مهی داد کهه اخهن الکهو و خهاوری بهرای

اسشم و مسلمین خوايد بود  .از خصوخات بهارز شههید کهه مهی تهوان بهه آنهها اشهاره کهرد ع ارت هد از  :رو

او يمان هد رو

ان یهاء بهود و يمیشهه بهه مستضهعفین کمه

و خاری می کرد يی وق به يمساخه آزار نمی رسانید  ،يمیشه در صدد نا بودی فقر و برقراری عدال و برابری بود .
شهید پ

از مدتی کم

به پدر و مادر در کاريای کشهاورزی و داماهروری بهه اسهتان بوشههر رفه و در آنجها در شهرک يهای گونهاگون بهه کهارگری پرداخه تها شهاخد

بتواند با مزدی که ب یرد بهر به مستم دان کم

کد.

اخن دوران شهید يمزمان بود با زمانی که امهام خمی هی (ره) در پهارخ

بودنهد و بها صهدور اعشمیهه ای پهی دی پهی از انقشبیهون و مجايهدخن خهدا خواسه کهه بهر علیهه

رژخم م فور آمرخکاخی قیام ک د  .فض اهلل که خواستار چ ین يهدفی بهود بها آنکهه سهواد چ هدانی يهم نداشه بهه پخهش کهردن اعشمیهه يهای امهام پرداخه  .بها شهروع
ج

تحمیلی اخران و عرا از ررخ بسیج مستضعفین بوشهر به ج ههه اعهزام شهد و سهه مهاه تمهام در ج ههه حضهور فعها داشه و بعهد از خه

مهدت مرخصهی دوبهاره

به ج هه خرمشهر برگش .
آری اخ ان مردان شاخسته ای بودند که جهد و م هارزه بها دشهم ان را وظیفهه خهود دانسهته  ،اخ هان کسهانی يسهت د کهه بهه عههد و پیمهان خهود وفها کهرده انهد و در جههان
آخرت سووا به بهش می روند و در ص مسلمانان قرار می گیرند .
باالخره شهید فض اهلل رزمجهو در تهارخ  8368/3/13در م طقهه شهلمچه  ،شهرب شههادت را نوشهید و بهرای يمیشهه در بهشه جاوخهدان آرمیهد تها ک هار سهید و سهاالر
شهیدان آقا ع داهلل الحسین علیه السشم باشد .

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پرريرو باد

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :فض اهلل رزمجو
نام پدر :فت اهلل
تارخ تولد8333 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8368/3/13 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید فض اهلل رزمجو
از خداوند بزر می خوايم که اگر لیاق آن را دارم  ،توفی شههادت را نصهی م گردانهد تها شهاخد  ،توانسهته باشهم بها دادن جهان خهود  ،خهدمتی بهه اخهن انقهش و اسهشم
کرده باشم .
ت ها حر من اخن اس که يمیشه گو

بهه فرمهان امهام باشهید  ،و دسهتوريای او را مهو بهه مهو اجهرا ک یهد  ،چهرا کهه اگهر اخهن دسهتور يها را اجهرا نک یهد در مه جش

بدبختی و گمرايی خوايید افتاد .

خاررات:
خاررات شهید فض اهلل رزمجو
در سا  8313در سن  86سال ی وقتی با برادران و چ د تهن از بچهه يهای اقهوام بهرای تفهرخ بهه کهوه رفتهه بودنهد از خه
سقو کرده و با برخورد سر
فض اهلل رزمجو.jpg
**

به خ

صخره بزر به حال کما فرو رفته بود  ،بطوری که يمه اعض

ارتفهاع در حهدود 16الهی  36متهری بهه پهاخین

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید عزیزاهلل رستمی
تاریخ تولد85/3/1 :
تاریخ شهادت31/1/1 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید عزخز اهلل رستمی
شهید عزخز اهلل رستمی در سها 8331در خه
دبستان شد  .و تحصیشت

خهانواده فقیهر و مهبي ی در شههر خشه بهه دنیها آمهد و په

از پهرور

در آغهو

در آغهو

گهرم خهانواده  ،وارد محهیط

را آغاز کرد و بعهد از آنکهه تحصهیشت ابتهداخی خهوخش را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید وارد مدرسهه راي مهاخی شهد در آن زمهان کهه انقهش

مل اخران به ري ری امام ام  ،خمی ی ک یر به او خهود رسهید وارد جهو انقشبهی کشهور شهد و بهه يمهراه سهی روفهانزای امه انقشبهی بهه حرکه در آمهد و در اخجهاد
صح ه يای انقش در شهر قد (خش ) نقش بسهزاخی داشه و ي هامی کهه رژخهم پهلهوی بها عهو

کهردن مههر يهای حکهومتی خهود توسهط اخهادخش در م طقهه ،

جلو يهر گونهه حرکه انقشبهی را مهی گرفه او و خهارانش بهه يمهراه جوانهان حهز اهلل در آگهاه سهاختن مهردم کوششهی جهدی داشه  .درسهی کهه او از صهح ه يهای
انقش گرفه کمتهر از در

مدرسهه ا

ن هود  .بها پیهروزی انقهش و تشهکی ارگانههای انقهش تماخه شهدخد و عشه وافهر او بهه خهدم بهه اسهشم و مسهلمین او را

برآن داش که وارد ارگانهای انقشبی شهود و تصهمیم گرفه بهرای پاسهداری از انقهش وارد بسهیج شهود  .او بسهیج را بهه ع هوان خه

تکیهه گهاه مردمهی شه اخته بهود .

وقتی وارد دبیرستان شد دخ هر مع وخه را کهامشً درخافتهه بهود  .از مدرسهه کهه برمهی گشه بهه بسهیج مهی رفه  .شه يها را در بسهیج ن ه هانی مهی داد و روز عها بهه
مدرسه می رف  .با شروع ج

تحمیلی شهور ج ههه او را لحظهه ای آرام نمهی گباشه  ،گهايی افسهرده و غم هین بهود وقتهی از عله آن سهووا مهی شهد مهی گفه :

چون نمی توانم به ج هه بروم ناراحتم  .چ دخن بهار بها نیرويهای اعزامهی قصهد اعهزام بهه ج ههه را داشه کهه مهان مهی شهدند تها اخ کهه در تهارخ  8361/1/87بها شهو
فراوان موف به
وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :عزخز اهلل رستمی
نام پدر :محمد کرخم

تارخ تولد8331 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8361/6/81 :
مح شهادت  :کله ق دی (شلمچه)
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید عزخز اهلل رستمی
امام حسین علیه السشم در

شهادت و فداکاری را روری به پیهروانش آموخه کهه در اخهن زمهان سهربازانش بهر روی مهین يها مهی رونهد و رايهش را ادامهه مهی دي هد

 .من که به ج هه می روم نه به خارر انتقام بلکه بهه خهارر اخ کهه دخهن خهود را بهه اسهشم و قهرآن و شههدای کهربش ادا کهرده باشهم  .پهدر گرامهی  :شهما مهرا ب خشهید از
اخ که موف نشدم با شما خداحافظی ک م  ،باخد ب خشید و به مادرم ب وئید مهرا حهش ک هد ناراحه ن ها

 ،اگهر شههادت نصهی م شهد گرخهه نکهن تها روح مهن شهاد گهردد

و اجر من ضاخ ن رددواگر گرخه ک ی من يم ناراح می شهوم  .بهرادران عزخهز مهن از شهما کهوچکتر يسهتم کهه دربهارة شهما وصهیتی که م امها بهرای اخ کهه سهخ ی از
من به خادگار داشته باشید می گوخم برادران عزخهز شهما بهرای افهراد نمونهه و ال هو باشهید ج ههه عهین دانشه اه اسه  ،يمهه چیهز اسه  ،نمهاز بها جماعه خوانهده مهی
شود و  . ...در ن ود من سشح بهر گیرخهد و بهه سهوی کهربش بشهتابید و تحقه بخهش راه مهن باشهید  .خهوايران  ،يمچهون زخ ه در مقابه مشهکشت اسهتوار باشهید و بها
شهادت خوخش مشتی بر فر ضدانقش بکوبید .

خاررات:
خاررات شهید عزخز اهلل رستمی
شهید عزخز اهلل رستمی ارادت خاصی به اي بیه پیهام ر و ائمهه ارههار علیهه السهشم داشه و در مهاه يهای محهرم و صهفر پیهراين مشهکی بهه تهن مهی کردنهد و جهزء
يی عزاداران حسی ی بودند و يمیشه در يینتهای زنجیر زنی و سی ه زنی شرک می کردند  .و يمیش
عزخز اهلل رستمی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدعبدالرحیم ساجدی
تاریخ تولد83/7/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
***
وصی نامه:
***
خاررات:
***
سید ع د الرحیم ساجدی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالکریم سلیمانی
تاریخ تولد81/3/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید ع دالکرخم سلیمانی
زمان می گبرد و تارخ دوبهاره ور مهی خهورد  .در صه ح اه سها  8331کهه فرزنهدی پها بهه عرصهه وجهود گباشه کهه نهام ع هدالکرخم را بهر وی گباشهت د .
چهره نورانی و خ دانش از يمان ابتدا گوخای صهد يها قصهه بهود  .اخشهان در دامهان پها مهادری و کهانون گهرم خهانواده پهرور
جامعه به معر
اسشم پرور

مهی خافه و میرفه تها وجهود

را در

دخد ب بارد  .ع دالکرخم پا به سهن يفه سهال ی گباشه و بهه مدرسهه شههید صهالحی وارد شهد تها در سه ر علهم و دانهش روح و روانهش را بها قهوانین
ديد .

دوران ابتداخی را با موفقی کام به پاخان رسانید و اخشان وارد دوره متوسطه شد  ،دو سا او و دوم را با موفقی به اتمام برد .
ع دالکرخم  ،از آنجا که خود را باز خافته بود و رايش را شه اخته بهود بهر خهود ن ه

مهی دانسه کهه در اخ جها بمانهد و رزم هدگان در ج ههه ت هها باشه د  .بها اخ کهه سه ش

کم بود وی به اصرار زخاد برای اولین بار جه اعهزام حه علیهه باره ث ه نهام کهرد و په

از دوران آمهوز

سهه مايهه کهه در کهازرون سهاری کهرد بهه ج ههه اعهزام

شد تا در آنجا به اسشم عزخز خدم ک ید  ،اخشان در ج هه ماندن را بر در خانه ماندن را ترجی می داد .
و عاش امام و انقش و شهادت بود  .و می خواس انتقام خون عزخزان گل ون کفن اخران زمین را از بعثیون کافر ب یرد .
اخشان بعد از پاخان منمورخ سه مايه خود از ج هه بازگش ولی از آنجها کهه عشه بهه اسهشم و شههادت اجهازه نمهی داد کهه در خانهه بمانهد بهرای دومهین بهار بهه ج ههه
اعزام شد و حدود يفتاد روز در ج هه در ک ار رزم دگان اسهشم علیهه کهافران بعثهی مهی ج یهد تها اخ کهه در عملیهات کهربشی  3جهان خهود را در رَ َه اخهش
.

روحش شاد و خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

گباشه

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :ع دالکرخم سلیمانی
نام پدر :خدا نظر
تارخ تولد8331 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8361/86/3 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید ع دالکرخم سلیمانی
يمه دوستان و اقوام و کسانی که با من آش ا يستید من برای يی چیز بهه ج ههه نمهی روم م هر آنکهه در راه خهدا کشهته شهوم و خها اخهن ج ه
و مسلمین تمام شود  .يمه می دانید که خ

تحمیلهی بهه نفه اسهشم

روز از دنیا خوايیم رفه  .بهتهر اسه در راه خهدا و بها دلهی شهاد و يمچهون خهاران امهام حسهین علیهه السهشم شههید شهوخم

و از دنیا بروخم .

خاررات:

خاررات شهید ع دالکرخم سلیمانی
به نق از مادر :
اکر در اسشم چهار فرزنهد را فهدا مهی کهردم ناراحه ن هودم  ،وقتهی خ هر شههادت فرزنهدم ع هدالکرخم را دادم ناراحه نشهدم بلکهه افتخهار يهم کهردم  .مهادر اخشهان مهی
گفت د  :خکی از دوستان شهید محمود  ،پسر عمه اخشان بودند چه از
ع د الکرخم سلیمانی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید کرم اهلل سلیمانی
تاریخ تولد81/11/1 :
تاریخ شهادت37/6/8 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
****
کرم اله سلیمانی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمود سلیمانی
تاریخ تولد87/1/1 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی  :محمود سلیمانی
نام پدر  :محمد جعفر
تارخ تولد 8337/8/8 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8361/86/3 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
زندگی امه شهید محمود سلیمانی

شهید محمود سلیمانی در او فروردخن سا  8337يجری شمسهی زمهانی کهه خورشهید سهر از کهوه يهای سهر بفله

کشهیده بیهرون مهی آورد تها چههره تاب ها خهود را

در عالم ب ستراند در خانواده ای مبي ی در خش فرزنهدی پها بهه عرصهه وجهود گباشه کهه نهامش را محمهود گباشهت د  .از يمهان ابتهدای کهودکی رنجههای بسهیاری را
متحم شد  .چ د مايی از عمر گهر بار

ن بشته بود که پای راسهتش بهر اثهر سهوخته شهدن صهدمه دخهد  .و اخهن خهود مشهکلی بسهیار سه ین و راقه فرسها بهرای او

بود  .زمان می گبش و محمود با آن حرک مهی کهرد تها پها بهه مدرسهه مهی گهبارد  .و دوران ابتهداخی را بها موفقیه  .نمهره بسهیار خهو در آموزشه اه شههید صهالحی

پش سر می گبارد و در يمین زمان بود که دس چهاش آسهی مهی بی هد چ هد چ هد مهايی يهم از اخهن بابه رنهج مهی کشهد  .بهاال خهره بعهد از دوره ابتهداخی وارد دوره
متوسطهمی شود و تازه می خواسه انقهش وجهود

را در ک هد  .کهه ج ه

بهر مها و انقهش اسهشمی تحمیه شهد  .در اخهن موقه تهازه او بهه سهن سهیزده سهال ی

رسیده بود  .و از آنجا که س ش اقتضا نمی کهرد در ک هار رزم هدگان اسهشم باشهد و بها کهافران بعثهی بج هد ب هابراخن در سه ر مدرسهه يمهراه بها دانهش آمهوزان پشهتوانه
محکم برای ج هه بود  .باال خره با دس کاری کردن ش اسه امه سهن خهود را بیشهتر نشهان داده و موفه مهی شهود کهه بهه ج ههه بهرود  .په
نظامی در شهرستان جهرم در آذر ماه  8368به ج هه اعزام شهد و مهدت سهه مهاه در ج ههه دشه ع ها
از ج ههه و بها تنسهی

از گبرانهدن دوره آمهوز

و زبیهدات بها دشهم ان اسهشم در سهتیز بهود  .بعهد از بهاز گشهتن

اولهین پاخ هاه مقاومه در خشه در اوخه سهها  8361فعالیه خهود را در پاخ ههاه مقاومه شههید سههردار سهلیمانی مسهجد صههاح الزمهان (عههج)

ادامه داد  .برای دومین بار در نیمهه سها  61بهه ج ههه رفه و از ناحیهه پها مجهروح و در خکهی از بیمارسهتانهای تههران بسهتری شهد و يمچ هین خه

بهار در اثهر گلولهه

يای مزدوران صدامی مو انفجار می خورد و اخ ها خود مسهائلی اسه کهه خداونهد م هان محمهود را مهی خوايهد بیازماخهد تها مح هوبتر نماخهد  .تها اخ کهه بهه فرمهان ري هر
ک یر انقش برای خکسره شدن کار ج

در آبانماه سها  8361بهرای پ جمهین بهار در حهالی کهه آمهوز

سهشح يهای نیمهه سه ین و سه

از ق یه خماهاره – آر پهی

جهی  ، 7تههوپ ضههد يههوائی و انههواع تف ههها را دخ هده بههود عههازم بههه ج هههه شههود  .سههر انجههام در عملی هات کههربشی  3در م طقههه شههلمچه در سههن  81سههال ی در مورخههه
 61/86/3يمراه با جمعی از يمرزمانش جان خود را در ر
روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
**
خاررات:
**
محمود سلیمانی.jpg
**

اخش

گباش و به سوی مع ود

شتاف و پیکر پاکش مفقود گردخد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید مرتضی صالحی
تاریخ تولد87/11/1 :
تاریخ شهادت33/1/14 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی  :مرتضی صالحی
نام پدر :مصطفی
تارخ تولد8337 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 66/8/81 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )

نام شهدای سر افراز را زنده ک ید  ،آن کسانی که عزخز ترخن و گرانقیم ترخن سرماخه خود را اخثار کردند  .مقام معظم ري ری
زندگی امه شهید مرتضی صالحی
شهید مرتضی صالحی در سها  8337در خهانوداه ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود و پهدر و مهادر را از |آمهدنش خوشهحا و شهادمان کهرد  .شههید بزرگهوار در دامهان
پر عطوف و گرم پدرو مادر با تربیتی خهو و اخمهان و تقهواخی قهوی الههی کهم کهم بهزر مهی شهود  .شههید پها بهه عرصهه علهم و دانهش در مدرسهه مهی گهبارد و بهه

تحصهی مهی پههردازد  .دوران را در مدرسههه ساسههان بهها موفقیه بههه پاخهان مهی رسههاند و وارد دوران تحصهیلی راي مههاخی در مدرسههه شهههید آخه اهلل رالقههانی مهی شههود .
شور و عش شهادت و ج هه و ج

در شهید رشد می ک هد و لحظهه بهه لحظهه بهه او خهود مهی رسهید  .حضهور فعاالنهه ای در پاخ هاه مقاومه مسهجد امیهر المهوم ین

خش داشه  .دوران او و دوم رايع مهاخی را پسه سهر گباشه ولهی عشه بهه ج ههه و شههادت لحظهه ای شههید را آرام نمهی گباشه  .يمهه ا
چ ونه و از چه رايی خود

در فکهر بهود کهه

را به ج هه برساند  .اخشان سن کمی داش .سهرانجام شههید تصهمیم مهی گیهرد کهه بهه مدرسهه نهرود و عهازم ج ههه حه علیهه باره شهود

و با دشمن بج د و دالورمردانه از نامو

اسشم و شر مسهلمانان دفهاع ک هد  .بهه سهراغ پهدر و مهادر خهوخش مهی رود و مهی گوخهد چقهدر دوسه دارم کهه بها رضهاخ

شما به ج هه بروم  .به پدر و مادر خیلی سخ گبش و مهادر بسهیار گرخهه مهی کهرد  .پهدر و مهادر بهه فرزنهد

بسهیار عشه مهی ورزخدنهد و شههید نیهز بهه پهدر و مهادر

خوخش احترام وخژه ای می گباش  .مرتضی از جهرم به ج ههه مهی خواسه اعهزام بشهود و مهی گفه  :پهدرو مهادر شهما باخهد خوشهحا باشهید کهه مهن بهه ج ههه مهی
روم  .پدر اسشم در خطر اس و باخد بروم و بهر علیهه باره بجه م و اگهر مهادرم گرخهه مهی ک هد اجهر و پهادا
مدتی به خانه بر می گردد  .خانوده ا
را فرامو

از آمدنش بسهیار خوشهحا مهی شهوند .مرتضهی بها ل خ هد مهی گوخهد مادرآنجها از عشه شههادت انسهان خهانواده و حتهی وره ش

می ک د شهید ير بار که از ج هه برمی ش روحیه ای قهوی تهر پیهدا کهرده بهود  .دوبهاره بهرای رفهتن بهه ج ههه آمهاده مهی شهود و بسهیار خوشهحا بهود  ،بهه

خیر و به سرزدن به دوستان سفار
آخر خود
عک

الههی مهی گیهرد  .سهرانجان بهه ج ههه مهی رود  .بعهد از

می کهرد  .صهله رحهم عهالی داشه  .بها اخمهانی قهوی بهه ج ههه مهی رود و بهه ج ه

مهی پهردازد  .سهرانجام شههید بهرای عملیهات

را آماده مهی ک هد  .مثه اخ کهه مهی دانسه در اخهن عملیهات شههید مهی شهود  .ق ه از عملیهات شههید در ايهواز بهه عکاسهی مهی رود و مهی گوخهد  :خه

زخ ا و بزر از من ب یرخد و بر بهاالی آن ب وخسهید چشهم انتضهار م هی مهادر  .کهه اخهن او عشقهه شههید را بهه مهادر مهی رسهاند  .از مها دنیها فقهط خه

موتهور

سیکل و دوربین داش  .شهید به خانه تلفهن مهی زنهد و بهه پهدر مهی گوخهد کهه موتهور را بفروشهید  .پهدر نیهز چ هین کهرد  .دوربهین خهود را يهم بهه خکهی از دوسهتانش
برای خادگاری می ديد  .با مادخات بسیار مخال بود  .سهر انجهام شه عملیهات فهرا مهی رسهد  ،شههید در پشه سه ر بسهیار گرخهه مهی ک هد و مهی گوخهد  :مهی ترسهم
اخن دفعه نیز به شهادت نرسم و سعادت نداشهته باشهم  .شههید بهه شههادت خیلهی عشقهه داشه صه عملیهات مهی شهود  .بیسهیم چهی شههید مهی شهود  ،فرمانهده نیهز
شهید می شود  1 .تن آنجا به شههادت مهی رسه دو شههید مرتضهی صهالحی نیهز بهه عله اصهاب تهرکش بهه پشه سهر
روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
****
خاررات:
خاررات شهید مرتضی صالحی
سشمی به گرمی دعای عارفان نیمه ش
خارره ای از مادر بزرگوار شهید :
خادم می آخد که خ

روز مرتضی به باالی نخلی در خانه رف  ،صدای تیر می آمد م

مرتضی صالحی.jpg
**

سشمی به بل دای قلّ رفی عش

بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی گهردد .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید مهدی صالحی
تاریخ تولد87/3/1 :
تاریخ شهادت83/3/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید مهدی صالحی
شهید مفقوداالثر مهدی صالحی در سا  8337ه.

در خهانواده ای مهبي ی در خشه دخهده بهه جههان گشهود  .ق ه از شهروع دوره ابتهداخی بهه مکته خانهه رفه و بهه

فراگیری قرآن پرداخ  .از يمهان دوران رفولیه بها الههام از جهو مهبي ی حهاکم بهر خهانواده  ،عشه خهوخش را بهه خداونهد در انجهام فهرائض دخ هی نظیهر نمهاز  ،روزه ،
رعاخ نکات اسشمی در خانه و محیط جامعه و يمچ ین شرک در جلسات مبي ی و جلسات قرائ قرآن خصوصاً در ش های رمضان نشان می داد .
شهید دوران دبستان و راي ماخی را با موفقی ساری کرد  .و بها تشهکی بسهیج بهه اخهن مکهان وارد مهی شهود  .و بهه فکهر بسهیج و آمهوز
و عشقه مهدی به ج هه و م ارزه با صداخمان باعث شهد کهه اگهر چهه خهود نمهی توانهد مسهتقیماًدر ج ه
بهه زخهارت آنههها بشهتاب د  .بهها شههادت بهرادر

بهرادران رزم هده بهود  .عشه

شهرک ک هد در معیه امهام جمعهه و جمعهی از بهرادران اخمهانی

ع ههدال ی در عملیهات فههت الم هین مسهوولی وی در بسهیج بیشهتر شههد و اوقهات بیشهتری را صههر فعالیتههای مههبي ی و

سیاسی مدرسه نمود  .در سها  8368رايهی ج ههه يها شهد و بهه عله پبخرفتهه نشهدن بهه ع هوان رزم هده بهه فعالیه در جههاد سهازندگی آبهادان و خرمشههر پرداخه .
صدمه به خکی چشمانش در حین کار و بسهتر شهدن در بیمارسهتان آبهادان  ،ت هها مهاه يها بعهد از بهان دوسهتانش يمهرزمش بیهان شهد و خهود از تهر

اخ کهه م هادا بهه او

اجازه رفتن مجدد را به ج هه ندي د از باز گو کردن آن خود داری می کرد .
روح با اخمانش سرشار از عش بهه خهدا چ هان شههید را در ت ها قهرار داده بهود کهه دخ هر يهی فعهالیتی او را ارضهاء نمهی کهرد و بهه يمهین خهارر بهرای بهار دخ هر در
خرداد ماه سا  63رايی ج هه يا شد و مدت  3ماه تابسهتان را بهه يمهراه يمهرزم شههید

حمیهد مهوجی در خهط مقهدم جزخهره مج هون و دخ هر ج ههه يها گبرانهد  .امها

اخ ها يمه کم بهود  .روح واالی او در جسهتجوخی نقطهه روشه ی بهود کهه فقهط آن را در ج ههه يهای ج ه

جسهتجو مهی کهرد  .آرزوی پیوسهتن بهه کهاروان امهام حسهین

علیه السشم و قهرار گهرفتن در رکها علهی اک هر علیهه السهشم و قاسهم بهن حسهن علیهه السهشم يمیشهه او بیقهرار مهی کهرد و سهرانجام در شهام اه  87شههرخور مهاه در
عملیات پیروزم دانه قادر  ،پرواز به سوی بی نهاخ را آغاز کرده و با فواره خونشان در او آسمان نوشت د که اسشم پیروز اس .

روحش شاد و خاد

گرامی باد

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :مهدی صالحی
نام پدر :علی نظر
تارخ تولد8337 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8363/6/86 :
مح شهادت  :اش وخه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید مهدی صالحی
خداوندا اخن بهترخن موقعی اس که جان ناقابلم را کهه امهانتی بهیش نیسهتم در رايه يدخهه نمهاخم  ،امیهدوارم آن را پهبخرا باشهید  .په

مها چهه بها از کشهته شهدن ،

اسیر شدن و معلو شدن اس  .چرا که ( :الهی رضاً بقضائ )

خاررات:
خاررات شهید مهدی صالحی
خارره ای از زبان يمرزم شهید :
شهید بزرگوار و بسیجی واقعی مهدی صهالحی از اخهش نیکهو و مع وخه زخهادی بهر خهوردار بهود کهه زبهانزد بچهه يهای گهردان ابهوذر گردخهده بهود و يمهه او را دوسه
می داشت د  .ير چادر گرويی از دوازده نفر تشکی شده بود  .سعا
مهدی صالحی.jpg
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدرضا صمصامی
تاریخ تولد85/11/1 :
تاریخ شهادت33/1/14 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی  :محمد رضا صمصامی
نام پدر  :حج االسشم والمسلمین ع دالحسین صمصامی
تارخ تولد 8331 :
مح تولد  :نج اشر
تارخ شهادت 68/1/86 :
مح شهادت  :ج هه موسیان
مح دفن  :قم

فرازی از وصیت امه
شهدا از نفو

مطمو ه ای يست د که مورد خطا فادخلی ج تی پروردگارند( .امام خمی ی ره)

زندگی امه شهید

شهههید محمههد رضهها صمصههامی در سهها  8331در خههانواده ای مههبي ی و روحههانی در شهههر مقههد

نجه اشههر متولههد گردخهد  .دوران رفولیه را در شهههر مقههد

سههاری نمههود  .اخههش نیکههو و حسه ه او نشههات گرفتههه از رشههد فکههری و اخشقهی در خههانواده ای دخ ههدار و پیهرو والخه بههود  .په

از شههروع ج ه

قههم

تحمیلهی و در سهها

 8368در حالی که  86سا بیشتر نداش با کسه اجهازه از پهدر و مهادر قهدم بهه دانشه اه انسهان سهازی خع هی ج ههه گباشه سهر انجهام اخهن شههید عزخهزدر شهانزديم
آبانماه  8368در ج هه موسیان به لقای مع ود شهتاف  .و در شههر مقهد

قهم در جهوار حضهرت فارمهه معصهومه ( ) بهه خها سهارده شهد .روحهش شهاد و رايهش پهر

ريرو باد.

وصی نامه:
**
خاررات:
خاررات شهید محمد رضا صمصا می

اخشان چهارمین فرزند خانواده بودند  .خادم يس وقتی می خواس بهه ج ههه بهرود چهون سهن او کهم بهود در ش اسه امه خهود دسه کهاری کهرد بهود تها بتوانهد بهه ج ههه
برود  .و وقتی جه رفتن به ج هه آمد تا از پدر و مادر اجازه ب یرد به مادر گف انشاءا
محمد رضا صمصامی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید اردشیر ظهرابی
تاریخ تولد88/11/1 :
تاریخ شهادت31/4/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
*
وصی نامه:
*
خاررات:
*
اردشیر ظهرابی.jpg
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید بهرام عسکری
تاریخ تولد87/4/1 :
تاریخ شهادت36/1/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
*
وصی نامه:
*
خاررات:
*
بهرام عسکری.jpg
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سردار قاسمی
تاریخ تولد85/3/1 :
تاریخ شهادت38/4/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
**
وصی نامه:
**
خاررات:
***
سردار قاسمی.jpg
**

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدعلی گمارونی
تاریخ تولد51/3/18 :
تاریخ شهادت31/5/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :سید علی گمارونی
نام پدر  :سید اسداهلل
تارخ تولد 8318 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8367/3/3 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )

نام شهدای سرافراز را زنده ک ید آن کسانی که عزخزترخن و گران قیم ترخن سرماخه خود را اخثار کردند.
« مقام معظم ري ری »
زندگی امه شهید سید علی گمارونی

شهههید سههید علههی گمههارونی در سههاع دوازده و ربهه روز خکشهه ه  8331/88/88کههه در ش اسهه امه روز  18/6/83ث هه شههده و در حاشههیه قههرآن مجیههد يمههان
 8331/88/88ص نوشته ام از پدر سید اسداهلل گمهارونی و مهادر حاجیهه خهانم آغها بهی بهی تهوکلی خشه بهه دنیها آمهده اسه  .شههید سهید علهی گمهارونی در مدرسهه
مرحوم علی مراد مرادپور مشغو تحصی بود .
شدت ج

که به او رسید با پیام حضرت آخ اهلل امام خمی ی (ره) با کهاروان بسهیج خشه عهازم ج ههه يهای ج ه

شهد  .دو خها سهه نامهه بهرای پهدر و مهادر نوشه

که نامه يای مبکور دس به دس شده تا اخهن تهارخ نتوانسهتیم نامهه يها را بدسه بیهاورخم  .شههید سهید علهی گمهارونی مهردی بهود بها ذيهن سرشهار و ذکهاوت بهاال و
جوانی با غیرت و شجاع بود او احترام زخهادی بهه پهدر و مهادر مهی گباشه بهه رهوری کهه زبهانزد يمسهاخ ان بهود بها تمهام خوخشهاوندان و يمسهاخ ان بها مهربهانی رفتهار
می کرد  .او در تحصیشت يم يمیشه مورد تشوخ مربیان و معلمان خود قرار مهی گرفه و در يمهه کهار موفه بهود حتهی بهه يهر شهغلی کهه دسه مهی زد مثه اخ کهه
سالها در آن تجربه داش  .او با عشقه ای که به امام و اسهشم داشه رايهی ج ههه يهای ن هرد گردخهد و په
تارخ  67/3/3در م طقه شهلمچه مفقهود االثهر گردخهد و په

از يشه سها پیکهر پهاکش در تهارخ  73/86/17توسهط گهروه تفحه

زادگايش تشیی گردخد .امیدوارخم که خداوند ت ار و تعالی اخن شهید عزخز را با جد

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
*
خاررات:
*
سید علی گمارونی.jpg
**

از مهدتی م هارزه بهر علیهه ظلهم و سهتم بعثیهون متجهاوز در
در م طقهه شهلمچه پیهدا شهد و بهه

حسین بن علی (ع) و دخ ر شهدای کربش مشهور گرداند .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید آیت اهلل مالکی
تاریخ تولد51/1/1 :
تاریخ شهادت37/6/8 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید
در تارخ خکم شههرخور مهاه  8331مصهاد بها روز والدت دخه گرامهی رسهو خهدا حضهرت فارمهه زيهرا ( ) در خهانواده مهبي ی در شههر خشه دخهده بهه
جهان گشهود .دوران کهودکی را در آغهو

گهرم و پهر مههر و مح ه خهانواده يمهراه بها تعلهیم و تربیه اولیهه در م هز سهاری نمهود .سها

(ساسان) خش مشغو به تحصی شهد و بها پشهتکار فهراوان و کمه
کش
په

خود وی چون دارای يو

دردبسهتان شههید حسهی ی

خهانواده اخهن دوران  1سهاله را بها موفقیه کامه بهه پاخهان بهرد در حهالی کهه از شهاگردان ممتهاز

واستعداد فو العاده ای بهود از يمهان اوائه کهودکی در مسهائ مهبي ی و اجتمهاعی تفکهر مهی کهرد و در مهورد آنهها سهوا مهی نمهود.

از دوران ابتهدائی رايهی دوران راي مهائی شهد و اخهن زمهان بههود کهه بها مسههائ سیاسه و اجتمهاع بیشههتر آشه ا شههده کهه وی در اجتمهاع وارد شههود و فعالیه يههای

عمل هی خههود را شههروع نماخ هد .در اخ هن موق ه بههود کهههدر مراسههم شهههداءو نمههاز جمعههه ورايایماخیههها و پاخ ههاه مقاوم ه مسههجد فعاالنههه شههرک می مههود و از خصوص هی
بارزشهید اخن بود که ايه تفکربهودو در مسهائ زخهاد فکهر میکهرد .اگهر ب هوخیم ق ه از دوران دبسهتان خع هی زمهان رفولیه مسهائ را فکهر میکهرد و سهووا می مهود و
يمین باعث شده بود که اکثر مسائ در خانه که دخ ران از حلهش عهاجز بودنهد جهوا گوخهد  .شههید عزخهز يمیشهه در صهدد کمه

از نظهر مهادی بهه خهانواده خهود بهود

وبه يمین جه چون او کار را عار نمیدانس بلکه کار را دوس میداش لبا بهین تعطهیشت مدرسهه کهار میکهرد تها يهر چ هد کهم ولهی کمکهی بهه خهانواده کهرده باشهد .
در ضمن اخن شههید بزرگهوار بهه ورز

عشقهه ای وافهر داشه و ارز

آن را در بهرد و باخه نمهی دانسه بلکهه بهه سهشمتی روح و جسهم میدانسه  .دوران راي مهاخی

را با موفقی کام به پاخان رساند و وارد دبیرستان شد.اخشان يمیشهه بها توجهه بهه تمهام مسهائ دخ هر مسهواه ج ه
ير نظر که بتواند به ج هه کم

را در را

يمهه امهور دانسهته و سهعی داشه کهه از

ک د و يمیشه شور و شو ج ههه و رفهتن بهه آنجها را در سهر داشه امها بهه عله کمهی سهن نمهی توانسه در ج ه

ک د  .سا او دبیرستان را با موفقی به پاخهان رسهاندو بهه کهش

دوم راه خافه در اخهن سها بهود کهه دخ رعمهر

بهه پاخهان رسهید و لهبا تمهام کهو

مسهتقیما شهرک
خهود را جهه

حضور در ج هه به کار برد.باالخره به ع اوخن مختل خانواده و بسیج را راضهی کهرد تها بهه او اجهازه داده شهد بهه ج ههه رود.بها شهور و شهو فهراوان بها سهاايیان حضهرت
مهدی(عج)مرحاه او در تارخ  61/88 /81رايهی پادگهان آموزشهی گردخهد.په

از اتمهام آمهوز

در پادگهان شههید دسهتغی کهازرون قصهد عزخمه بهه ج ههه را داشه

که دوباره سااه از اعزام او خوداری کرد ولی بعد از مهدتی بهاز بهه عله اصهرار و پها فشهاری زخهاد سهرانجام در روز پهانزده شهع ان کهه مصهاد بها والدت حضهرت مههدی
(عج) بود مطات

با  66/8/11يمراه با لشکرخان صاح الزمهان عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و مهدت سهه مهاه در ج ههه يهای ج هو بها رشهادت و شههام

تمام ج ید  .بعد از  3ماه حدود  3روز بهه مرخصهی رفه  .در دخهدار کهه بهرای آخهرخن بهار بها خهانواده داشه بهاالخره په

از نشهان دادن رشهادت يها از خهود در تهارخ

 66/3/11بر اثر ترکش شدخد خمااره  116به سوی معشوقش شتاف .

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :آخ اهلل مالکی
نام پدر :فر اهلل
تارخ تولد8316:
مح تولد :خش
تارخ شهادت 66/3/11 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :خش (امام زاده علی)
فرازی از وصیت امه شهید
ای عزخهزان مههن اخ جهها ج هههه نیسه بلکههه جاخ ههاه عاشههقان شهههادت می اشههد په

ای عاشههقان شهههادت اخ جاخیهد تهها مع هی خههدا و اسههشم و قههرآن را بفهمیهد .دوسههتان

گرامیم مرا حش ک ید و يمیشه در نظر داشته باشید که اگهر بها خهدا باشهید خداونهد بهزر بها شماسه  .مهادر عزخهزم مهرا حهش کهن تهو را بهه فارمهه زيهرا ( ) جهده
بزرگوارت مرا ب خش و اگر شهید شدم گرخه نکن چرا که از قاسهم نوگه بهاغ حسهن عزخزتهر نیسهتم .مهردم دعهای کمیه را يهر شه جمعهه بهر گهزار ک یهد جهرا کهه مها
ي وز مع ی دعای کمی را نفهمیده اخم وجاخ هاه نمهاز جمعهه را خهالی ن بارخهد.جوانهان شهما را بهه خهدا
رزم دگان باشیم و دعا برای آنها را فرامو

ج ههه يها را پهر ک یدويمیشهه بهه خهاد

نک ید.

خاررات:
خاررات شهید آخ اهلل مالکی
از زبان مادر شهید :
مادر شهید آخ اهلل مالکی در رابطه با سحر خیزی شهید خهارره ای را نقه مهی ک هد و مهی گوخهد  :در زمهانی کهه شههید بهه مرخصهی آمهده بهود  ،خه
نان خرخدن از خوا بل د شد و به نانواخی رف  ،وقتی به آنجا می رسد م
آخ اله مالکی.jpg
*

صه زود بهرای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدحسن محمدی
تاریخ تولد87/3/1 :
تاریخ شهادت33/8/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید سید مرتضی محمدی
شهید سید مرتضی محمهدی در سها  8337در خشه بهه دنیها آمهد  .بعهد از تحصهیشت اولیهه در دبسهتان ساسهان (شههید حسهی ی فعلهی) وارد مدرسهه راي مهاخی شههید
مراد پور گردخد  .در اخن زمان اواخ ج

بود و کم کم شو ج ههه و بسهیجی شهدن را در سهر مهی پرورانهد  .امها سهن کهم وی اجهازه رفهتن بهه ج ههه را نمهی دادنهد  .او

در مراسم و محاف مبي ی و دخ هی و در مسهاجد و يیوه يها شهرک فعهالی داشه  .بهه قهو خکهی از نزدخکهان شههید در دوران تحصهیشت ابتهداخی (سهوم) بها خکهی از
معلمان که از ررفداران رژخم پهلوی بود درگیری اخشقی داش  .چون او بهه رهور کلهی نسه
مرتضی از اخن موضوع ناراح بود تها اخ کهه معلهم را مج هور بهه تهدرخ

در

بهه امهور دخ هی بهی اعت ها بهود و بشهدت مخالفه مهی کهرد و شههید سهید

دخ هی نمهود  .شههید مرتضهی از نظهر اخهش ال هوی دوسهتان و جوانهان اقهوام بهود و بهه

قو خکی از دبیهران اخهش خهو و متانه سهید مرتضهی دخ هر شهاگردان را تحهط تهنثیر قهرار داده بهود  .امها يیچیه
اخشان نس

به خانواده نمی شد بلکه بعد از فراغ از تحصی به کم

از اخهن مسهائ سه

بهی تهوجهی و بهی خیهالی

پدر می شهتاف  .بعضهی وقه يها شه يها يهم نیهز کهار مهی کهرد تها شهاخد بهاری از دو

برداشهته باشهد  .در ضهمن خصوصهیات بهارز وی کهه از خصوصهیات اسهتث اخی او بهود و او را از بقیهه اعضهای خهانواده متمههاخز مهی کهرد خهو

اخشقهی و خهو

پهدر
رفتههاری

اخشان يم با خانواده و يم در بیرون با دوستان و آش اخان بهود  ،دخ هر اخ کهه سهاده زخسه بهود و زنهدگی سهاده ائمهه ارههار را پهیش مهی گرفه  .غهرور جهوانی و غیهرت
مسلمانی و سادات بودن او به وی اجهازه بیشهتر از اخهن مانهدن را نمهی داد تها اخ کهه در سهن  86سهال ی روانهه م طقهه جهه آمهوز

نظهامی و بعهد از  3مهاه بهاالخره در

يمان زمان روانه م طقه غهر ( کردسهتان ) شهد  .در اخهامی کهه در ج ههه غهر حضهور داشهت د بها وجهود اخ کهه خهانواده اخشهان از وضهعی آن م طقهه و کم هود جهدی
مواد غباخی مطل بودند ولی يیچ اه به اخن امهر اعتهرا نکهرد  .چ ه

جهوخی و غیهرت مسهلمانی بهه وی اجهازه نمهی داد و دوبهاره رايهی دخهار دلیهران در م طقهه ج هو

فکه شد که به رواختی زمانیکه وی دوباره قصهد سهفر کهرد بها نارضهاختی مهادر روبهرو شهد  .مهادر بهه او مهی گوخهد  :مهن خه
توق ندارد که اخن خکی يم فا شود و اخشهان در جهوا مهی گوخهد ارزشهش بهه يمهین اسه کهه خه
يمین کشم مادر مادر تح تنثیر قرار می ديد و س
از خه

قهر

قهر

نهان در سهفره دارم و خداونهد از مهن

نهان داشهته باشهی و يمهان خکهی را در راه خهدا بهديی کهه

می شود کهه اخشهان را تها محه اعهزام يمرايهی و بدرقهه نماخهد  .تها اخ کهه در يمهان م طقهه (فکهه) بعهد از اخ کهه

مرخصهی کوتهاه چ ههد روزه و بعهد از عزخمه دوبههاره بهه ج ههه و چ هد سههاع بعهد از رسهیدن بع ههوان نیهروی داورله در پسه امههداد گهری در عملیهات والفجههر

مقدماتی شرک کهرده و بهه عله اصهاب تهرکش در ناحیهه ران مصهدوم مهی شهود و علهی رغهم اصهرار يمرزمههای او بهه برگشه بهه پشه ج ههه بهه امهداد گهری و

مداوای مجروحین می پردازد  ،تا اخ که ب ا بهه گهزار

يهای رسهیده در اثهر بم هاران آن م طقهه و خها م فجهر شهدن تانه

توسهط بعثیهها در سهن  87سهال ی بهه شههادت

رسید و پیکر مطهر اخشان مفقود گردخد و به آنچه الخ بود رسید .

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی  :سید مرتضی محمدی
نام پدر  :سید حسن
تارخ تولد 8337 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8361/1/13 :
مح شهادت  :فکه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید سید مرتضی محمدی
درود فراوان به روان پا شهدای اسشم بوخژه رکن عالم وجود حضهرت ابهی ع هداهلل حسهین (ع) کهه بهه حه خه

فرخهادگر الههی بهود  .مها نیهز مفتخهرخم که از پیهروان

و ريروان پا و فريیخته آن قافله سهاالر شههیدان باشهیم و از خهدای بهزر درخواسه دارم کهه نهام يم هی مها سهربازان اسهشم را در ردخه پیهروان آن بزرگهوار ث ه
نموده و در آخر از شفاع آنان برخهوردار نماخهد  .و از خهانواده ام مهی خهوايم کهه اگهر افتخهار شههادت نصهی م گردخهد بهه جهای گرخهه و زاری پیهام رسهان پیهام شههیدان
باشهیم و پاسههدار خههون و يههد آنههان و مراق ه توروههه يههای دشههم ان خههارجی و داخل هی باشهید و پشه سههر ري ههر عزخزمههان حرکه ک یهد و يرگههز مقتههداخمان را ت ههها
ن بارند و از تفرقه و جداخی در بین مل عزخز جلوگیری ک ید .

خاررات:
خاررات شهید سید مرتضی محمدی

خدم شما عر

ک م يمه شهداء عزخز يست د و اگر خهو ن ودنهد شههید نمهی شهدند  ،امها دربهاره سهید مرتضهی از روزی کهه متولهد شهد تها روزی کهه بهه سهشمتی بهه

ج هه رف  ،تمام کار ورفتار
سید مرتضی محمدی.jpg
*

و گفتار

بر اسا

اسشم و قرآن بود  ،غیر ممکن بود که اخن بچه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سردار موسوی
تاریخ تولد81/11/1 :
تاریخ شهادت35/1/18 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
*
وصی نامه:
*
خاررات:
*
سردار موسوی.jpg
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدمحمدتقی موسوی
تاریخ تولد88/3/1 :
تاریخ شهادت31/4/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
زندگی امه شهید محمد تقی موسوی
شهید سید محمد تقی موسوی در مهرداد مهاه  83333در روسهتای بهورکی در خهانواده فقیهر و مهبي ی متولهد شهد  ،پهدر
معهها

خههانواده را بههه دو

کشهاورز بهود کهه بها تهش

م هی گش هید  ،ذو سرشههار يمههراه بهها شههادابی و خوشههروخی در چهههره او از کههودکی نماخ هان بههود  .از سهها  8316وارد مدرسههه ابتههداخی شههد و

تحصهیشت ابتههداخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسههانید و وارد مدرسهه راي مههاخی شهد در اخهن دوران شهرک فعاالنههه در مجههال
اسشمی نهادياخی از ق ی بسیج و سااه کهه فعالیه بیشهتری پیهدا کردنهد  ،بها آنهها يمکهاری فعها داشه  .بها شهروع ج ه
بسیج خش مراجعه می کرد و آرام و قهرار نداشه کهه در سه ر کهش

در

نظامی آماده و آکايانه رايهی ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره گردخهد  .په

تحمیلهی مرت هاً جهه اعهزام بهه ج ههه بهه

از گبرانهدن دوره کوتهايی مهدت آمهوز

سهخ و فشهرده عقیهدتی  ،سیاسهی و

از سهازمانديی و تشهکیشت نظهامی در عملیهات پیروزم دانهه محهرم در تیه امهام سهجاد

از م ارزه سخ و بی امان بها نیرويهای بعثهی عهرا دشهم ان اسهشم جهان خهوخش را فهدای اسهشم و شهرب شهیرخن شههادت را سهر کشهید و بهه

لقاءاهلل پیوس .

روحش شاد  ،خاد

مهبي ی داشه  .په

از پیهروزی انقههش

بمانهد  ،بهه يمهین جهه داورل انهه بهرای فراگیهری ف هون نظهامی و اعهزام بهه ج ههه بهه

بسیج سااه پاسهداران انقهش اسهشمی کهازرون مراجعهه کهرد و ث ه نهام نمهود  .و په
(ع) شرک نمود و پ

شه انه روزی امهرار

گرامی و رايش پر ريروباد

وصی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین

نام و نام خانوادگی :سید محمد تقی موسوی
نام پدر :سید محمد
تارخ تولد8333 :
مح تولد  :بورکی
تارخ شهادت 8368/1/81 :
مح شهادت  :عین خو
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
فرازی از وصیت امه شهید سید محمد تقی موسوی
اخ جان سید محمد تقی موسوی فرزند سید محمد ايه بهورکی  ،عضهو بسهیج سهااه خشه بهرای حفهظ اسهشم و کشهور و مهیهن اسهشمی و دفهاع از جمههوری اسهشمی
و دفاع از نامو

به ج هه ح علیهه باره اعهزام مهی شهوم  .مهن بهه دلخهواه خهود و حفهظ مهیهن دوسهتی و عشه بهه شههادت بهه ج ههه مهی روم  .بهدون يهی زور و

ترسی  .پیامم به مل اخران اخن اس که راه شهیدان ادامهه ديیهد و يمیشهه پشهتی ان انقهش و امهام باشه د  ،پشه ج ههه يها را خهالی نک هد و يهی وقه بهرای ق هد و
شکر و گاز و چیزيای دخ ر از راه خود م حر نشوند  .پیامم به خانواده اخن اسه کهه ناراحه مهن ن اشهید و بهه پهدر و مهادرم ب وئیهد کهه بهر مهن ناراحه ن اشهید و اگهر
شهید شدم براخم گرخه نک د و ل ا

سیاه يم ناوشه د  .انشهاءاهلل کهربش را زخهارت مهی ک هیم و برمهی گهردخم  .بهه امیهد جههانی شهدن انقهش اسهشمی اخهران و بهه امیهد

ريا شدن از ب د يهای شهر و غهر  ،مهر بهر م هاف  ،مهر بهر آمرخکها  ،مهر بهر اسهرائی و .....پیهامم بهه اخهن م افقهان کهورد اخهن اسه کهه دخ هر انقهش در
مملک اخران بیمه شده و يی غلطی نمی توانید بک ید  ،ير چه می خوايید اخن مل را بکشید اخ ها بیدار تر می شوند

خاررات:

خاررات سید محمد تقی موسوی
دو نفر از برادران که يمراه او بودند می گوخ هد  :در شه عملیهات مها سهه نفهر بهودخم کهه در ک هار يهم قهرار داشهتیم کهه ناگههان خکهی از روحهانیون جلهو مها را گرفه ،
ن ايی به صورت ما کرد و گف ( :اشاره به شهید موسوی ) اخن آقا شهید می شود  .تا اخ
سید محمد تقی موسوی.jpg
*

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدابوالقاسم هاشمی
تاریخ تولد87/6/1 :
تاریخ شهادت38/3/13 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
*
وصی نامه:
*
خاررات:
*
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :خشت
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدقاسم هاشمی
تاریخ تولد88/1/1 :
تاریخ شهادت31/6/11 :

نام مدرسه :شهیددهقانی
زندگی نامه:
بسم ر الشهداءوالصدخقین
نام و نام خانوادگی :سید قاسم ياشمی
نام پدر :سید عطا اهلل
تارخ تولد8333 :
مح تولد  :خش
تارخ شهادت 8368/3/18 :
مح شهادت  :شلمچه
مح دفن  :امام زاده علی (خش )
زندگی امه شهید سید قاسم ياشمی
شهید در سا  8333در خانواده ای مبي ی و مستضع در شهر قد

(شهر خش ) متولد شد  .دوران ابتداخی و راي ماخی را در زادگايش گبرانید .

با پیروزی انقش و تشکی ارگانهای انقشبی بهه ري هری امهام امه از روی عشه و عشقهه بهه يمکهاری صهمیمانه بها اخهن ارگانهها پرداخه و ضهمن گبرانهدن آمهوز
نظامی داورل انه به کردسهتان (ج ههه مرخهوان ) اعهزام شهد  .بعهد از خه

مرخصهی چ هد مايهه بهرای بهار دوم در تهارخ  68/3/81بهه ج ههه ج هو اعهزام شهد و يمیشهه

اعتقاد داش که باخد پرچم پر افتخار ال اله اله اهلل را بهر فهراز مسهاجد دنیها در ايتهراز در آوردخهم و تمهامی مسهتک رخن جههان را بهه خها ذله نشهانده و يمهه را موحهد و
خداش ا

نماخیم .

يمیشه به پدر و مادر

می گف  :اگر مهن شههید شهدم م هادا ن هران باشهید و نهاراحتی نک یهد  ،بدانیهد کهه بهرای مهن و شهما افتخهاری اسه و يمیشهه بهرای پیهروزی

رزم دگان اسشم و رو عمر امام اس و موفقی رزم دگان دعا می کرد .
اخن رزم ده باالخره در عملیات رمضان شرک کرده و از آن به بعد مفقود گردخد .

روحش شاد و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
*
خاررات:
*
سید ابوالقاسم ياشمی.jpg
***

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید علی اصغر اژدهاکش
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1633/11/61 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
در ش عاشورا ،محرم سا 8318در خهانواده ای مهبي ی از روسهتای بوشه ان دخلمهی از توابه بخهش چ ارشهايیجان کهودکی پها بهه عرصهه وجهود نههاد کهه پهدر
وی را علهی اصههغر گباشه .دوران کهودکی را در دامههان خههانواده سههاری کهرد .بههه خههارر يههو
ابتداخی را در مدار

نهام

سرشهاری کههه داشه  ،از سههن  6سهال ی وارد دبسههتان شههد .تحصههیشت

يمان روستا با موفقی بهه پاخهان رسهاند.بهرای ادامهه تحصهی وارد مدرسهه راي مهاخی شهد ودوران سهه سهاله راي مهاخی را بها تهش

وجهدخ فهراوان

به خوبی پش سر گباش .شهید از دانش آمهوزان ممتهاز بهود  ،بعهد از پاخهان دوران راي مهاخی وارد دبیرسهتان شهد ودر رشهته تجربهی بهه ادامهه تحصهی مشهغو شهد .در
يمین زمان دلش يوای ج هه کرد وتمام سعی وتش

خهود را بهرای حضهور در ج ههه يهای حه علیهه باره بهه کهار گرفه  .تها اخ کهه در تهارخ  66/86/1عهازم ج ههه

يای ج و شد .مدت سه ماه مامورخ خهود را در ج ههه يهای ج هو بها رشهادت وشههام وخلهو

نیه بهه پاخهان رسهاند ،ولهی بهه جهای اخ کهه بهرای سرکشهی نهزد

خانواده بیاخد  ،مامورخ خود را تمدخد کهرده وعهازم ج ههه يهای غهر در م طقهه کردسهتان شهد ومشهغو ن هرد بها دشهمن بعثهی گردخهد .نهاخهاًدر تهارخ  66/81/36براثهر
ترکش گلوله توپ به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
شهادت برای خ

سهرباز اخرانهی سهشح نهوخ ی اسه کهه بوسهیله آن آخهرخن ضهربه را برپیکهر دشهمن زبهون فهرود مهی آورد .باخهد بکشهیم وکشهته شهوخم ،باخهد بج هیم

تاروزی که اخن خونها سیلی ب یان کن شود وسردمداران کفهر ونفها را در خهود غهر ک هد.اخ هها را مهی گهوخم تها دشهم ان بدان هد کهور کورانهه قهدم در اخهن را ن باشهته ام
و رايم را آگايانه انتخا کرده ام .اگر شهید شدم دسهتانم را از تهابوت بیهرون ب بارخهد تها مهردم بدان هد چیهزی ازاخهن دنیهای فهانی يمهراه خهود ن هرده ام وچشهمانم را بهاز
ب بارخدتا ب ی دکورکورانه کشته نشده ام وبا چشمی باز وآگايی کام اخن راه را انتخا کرده ام.
خاررات:
عضهو فعهها پاخ هاه مقاومه شهههید حسهین اژديههاکش – شهرک فعهها در برنامههه يهای فري ههی ومهبي ی مدرسههه – حضههور در مراسهم مههبي ی ازق یه نمههاز جماعه
ومراسم عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید محمد هادی بالیده
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1631/3/4 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
شهید محمد يهادی بالیهده در سها  8331در خهانواده ای مهبي ی وعشهاخری چشهم بهه جههان گشهود وی تحصهیشت ابتهداخی را در مهدار
خانواده از نظر مالی بسیار فقیربودندوزندگی عشاخری داشت د ونمهی توانسهت د بهه محلهی کهه بهه مدرسهه نزدخه
مسههاف زخههادی را رههی ک ههد تهها بههه مدرسههه برسههد .پ ه

از پاخههان دوران ابتههداخی در مههدار

عشهاخری شهروع کهرد چهون

باشهد نقه مکهان ک هد شههید بالیهده مج هور بهود روزانهه

عشههاخری بههرای ادامههه تحصههی

بههه چ ارشههايیجان نق ه مکههان کردنههد

،تحصیشت راي ماخی را در مدرسه دکتر شرخعتی محلهه اوالدمیرزاعلهی شهروع کهرد در يمهان ابتهدا بهه عضهوخ انجمهن اسهشمی مدرسهه درآمهد .شههید از دانهش آمهوزان
تشش ر وسخ کو

مدرسهه بهود ويمکشسهی يهاخش را در مسهائ مهبي ی راي مهاخی مهی کهرد .اخهن شههید بزرگهوار چهون عشقهه م هدبود کهه از مهیهن دفهاع ک هددر

حالی که83سا بیشتر نداش

عاشقانه به ج هه شتاف و خالصانه با دشمن بعثی ن رد کرد تا اخ که در م طقه کوش

به شهادت رسید .روحش شاد.

وصی نامه:
از پدر وبرادرانم می خوايم که راه مهرا ادامهه دي هد درمهورد مهن ناراحه ن اشه د م هر مهن کمتهر از آن بهرادری يسهتم کهه نارنجه
دشههمن مههی رود تهها آن رام فجههر ک ههد اگههر مههن شهههید شههدم افتخههار ک یههد .از مههادرم مههی خههوايم زخ ه
ومستم دان کم

ک د از شما می خوايم که فرمان امام را ل ی

بهه کمهر مهی ب هدد وزخهر تانه

وار راه مههرا ادامههه ديههد و ازنمههاز وروزه غافه نشههود بههه فقههرا

ب وخید وحامی رزم دگان باشید پش ج هه يا را خالی نک ید.

خاررات:
عضوخ در انجمن اسشمی مدرسه – شرک در نماز جمعه وجماع – شرک فعا در رايایماخی يا – م ارزه با افراد وگروه يای ضد انقش .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید قلندر حسنی
تاریخ تولد1688/1/8 :
تاریخ شهادت1631/1/61 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
شهید قل هدر حسه ی در سها  8333در خکهی از روسهتايای مهايور در خهانواده ای مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود تها کهش

دوم ابتهداخی را در زادگهايش سهاری کهرد،

چهون خههانواده وی بههه چ ارشههايیجان مهههاجرت کردنههد پاخهه سههوم تهها په جم را در مدرسههه ابتههداخی محلهه اوالدمیرزاعلههی چ ارشههايیجان بههه پاخههان رسههاند .در تمههام دوران
تحصی از يو

سرشهار ی برخهوردار بهود وجهزء شهاگردان ممتهاز مدرسهه بهه شهمار مهی آمهد  ،بعهد از اتمهام دوران ابتهداخی در مدرسهه راي مهاخی دکتهر شهرخعتی محلهه

اوالد میرزاعلی مشغو به تحصی شهد .اخهن شههید بزرگهوار بها توجهه بهه وضهعی اقتصهادی خهانواده عهشوه بهر در
خانواده کارگری می کهرد .دوران راي مهاخی شههید مصهاد بها ج ه
ج هه با کفار بعثی م ارزه کرد تا اخ که در سا  8361در م طقه عین خو

خوانهدن در روزيهای تعطیه بهرای تهامین مخهار

تحمیلهی بهود ،عشه بهه ورهن شههید را وادار کهرد کهه روانهه ج ههه يهای ج ه

شهودتا مهدتی در

به درجه رفی شهادت نائ آمد.

وصی نامه:

وصی من اخن اس کهه ج ههه يها را خهالی ن بارخهد و پشهتی ان رزم هدگان باشهید .از پهدر و مهادرم مهی خهوايم اگهر شههید شهدم صه ر و حوصهله داشهته باشه د و زخهاد
ناراحتی نک د ،برای من گرخه نک یهد .بهرای امهام حسهین (ع ) گرخهه ک یهد از مهردم مهی خهوايم بهه صهورت ان هوه در تشهی ج هازه ام شهرک ک هد .از شهما مهی خهوايم
شکر گزار نعم يای الهی باشهید پیهرو خهط امهام باشهید و امهام را ت هها ن بارخهد .بهرادرانم آرزوی مهن شههادت اسه اگهر شههید شهدم راه مهرا ادامهه ديیهد  .ای خهدای
بزر اگر قرار اس من در راه تو کشته شوم به من فرص بده تا در راه تو بیشتر رنج وسختی بکشم به امید پیروزی اسشم.

خاررات:
شرک در رايایمهاخی يها ،شهرک در نمهاز جماعه و برنامهه يهای مهبي ی –عضهوخ فعها در پاخ هاه مقاومه
برنامه يای کوه پیماخی به يمراه ساخر دوستان ،انجام کاريای ي ری نظیر نقاشی و خطاری .

عضهوخ در تهیم والی ها روسهتاو مدرسهه –شهرک در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید امیر حسین شمسی
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1638/8/13 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
شهید امیهر حسهین شمسهی در سها  8336در خهانواده ای مهبي ی در چ ارشهايیجان در محلهه کويایراخهه متولهد شهد .اخشهان در سهن 1سهال ی مهادر
شهغ پههدر

کشههاورزی بههود از يمههان دوران کههودکی بسهیار بههايو

وزرنه

را از دسه داد .

بههود،از يفه سههال ی وارد دبسهتان شههد .دوران ابتههداخی را در مدرسههه ابتههداخی آن زمههان در

محلههه کويایراخههه بهها موفقی ه بههه پاخههان رسههاند  ،دوران راي مههاخی را در محلههه اوالدمیرزاعلههی مدرسههه دکتههر شههرخعتی ادامههه داد .در پاخههان دوره راي مههاخی داورل انههه بههه
ج هه رف در تیر ماه سها 8363در م طقهه غهر اخهران در عملیهات قهادر بهه شههادت رسهید .ال تهه در اخهن زمهان جسهد وی پیهدا نشهد ومفقهود االثهر بهود تااخ کهه چ هد
سا بعد جسد وی توسط نیرويای تفحص پیدا شد ودر بهش زيرای قائمیه به خا سارده شد.
وصی نامه:
با سشم ودرود فراوان به ري هر ک یهر انقهش اسهشمی وريهروان راه حسهین (ع) ،شهما عزخزانهی کهه در سه ر پشه ج ههه مشهغو خهدم بهه اسهشم يسهتید باخهد جلهو
کسانی را که می خواي د به اسشم ضهربه بزن هد ب یرخهد ،را ه حسهین (ع)راادامهه ديیهد بهه مهردم ب وخیهد کهه در نمهاز جماعه وجمعهه شهرک ک هد.بهرادران عزخهزم ،بهه
خداقسم من افتخار می ک م کهه جهان ناقهابلم را فهدای اخهن انقهش که م .راه امهام حسهین(ع) را ادامهه ديیهد وتهن بهه ذله وخهواری نديیهد .چهه بسهیارا امهام حسهین
(ع)خطا به دشم ان ومشرکین می فرماخد «:ای کانون يهای شهر ،فسهاد  ،بهدنامی وای مهردم بهدعاق

وبهدبخ  ،گهو

يهای خهود رابهاز ک یهد کهه په

از کشهتن مهن

به نان ونواخی نخوايید رسید .يیهات يیهات .........مهی بیه م روزی را کهه از يهر ذلیلهی ،ذلیه تهر واز يهر درمانهده ای درمانهده تهر وبیچهاره تهر خوايیهد بهود» په

شهما

سعی ک ید راه حسین (ع)که راه ح وحقیق اس را ادامه ديید.
خاررات:
شههرک در نمازيههای جماعه –عضههوخ در گههروه مقاومه محلههه-عضههوخ فعهها در انجمههن اسههشمی مههدر سههه –شههرک فعهها در رايایمههاخی يهها –عضههوخ در تههیم
فوت ا محله.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید حجت اله عطایی
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1638/3/15 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
شهههید حجه الههه عطههاخی در سهها 8331در خههانواده ای مستضههع در روسههتای حسههین آبههاد حکههیم باشههی چشههم بههه جهههان گشههود .دوران کههودکی را در يمههان روسههتا
ساری کرد .در سن 7سال ی وارد دبستان شد.دوران ابتهداخی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند .بهرای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی را يهی روسهتای انارسهتان شهد .در
حالی که در پاخه دوم راي ماخی تحصی می کهرد ،روح م هارزه رل هی ودشهمن سهتیزی اورا بهه سهوی ج ههه يهای ج هو کشهاند .در ابتهدا ازرفهتن وی بهه ج ههه ممانعه
شد چون سن وی کم بود ،وی نهاختاًدر شهرخور مهاه سها 63آمهوز

نظهامی خهود را در گهروه مقاومه بهه پاخهان رسهاند .بعهد از چ هدخن بهار رفهتن بهه مراکهز نظهامی در

سا 63از ررخ لشکر 81فجر شیراز عازم ج ههه شهد واز آنجها بهه تیه الغهدخر انتقها خافه ،چ هد مهدتی در ج ههه بها دشهمن مهی ج یهد ودر نهاخه در شههرخور 63در
م طقه شلمچه بر اثر ترکش خمااره به شهادت رسید.
وصی نامه:
ای قلم ناتوان مهن ب هوخ
ر

اخش

از مسهوولی انسهان از مقهام واالی آن و وظهاخ خطیهری کهه بعههده دارد  .خداونهدا:جسهم ،روح و روانهم را تهو آفرخهدی ومهن اخ ه

آن را در

تقدخم درگاي می ک م واز درگاه مقدس می خوايم که مهرا ب خشهی .خهانواده مهن بدان هد کهه مهن امهانتی بهیش نیسهتم کهه بهه دسه شهما سهارده شهده

ام وخداوند ير وق اراده ک د امان را پ

می گیرد.پ

شما راضی باشید به رضای خدا.

خاررات:
شرک در رايایماخی يا –عضوخ در پاخ اه مقاوم روستا -شرک در نماز ومراسم مبي ی – فعالی در گروه جهادسازندگی در م ار آبادان وخرمشهر.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عبد الرحمان میرزایی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی شهید دکتر شریعتی
زندگی نامه:
شهههید ع ههدالرحمن میرزاخههی در سهها  8337در خههانواده ای مههبي ی در محلههه اوالد میرزاعلههی قائمیههه متولههد شههدند .يف ه سههال ی وارد دبسههتان شههدپ
ابتداخی مقط راي ماخی را در مدرسه راي ماخی شهید دکتهر شهرخعتی محلهه ادامهه داد .در مجهال

از پاخههان دوره

دخ هی و مهبي ی شهر که مهی کهرد در خوانهدن نمهاز او وقه تاکیهد

زخاد داشت د .در ح مشکشت اقوام و خوخشان و حتی دوسهتان اصهرار داشهت د و بها گرويههای م هاف و تهرو رخسهتها عهشوه بهر ارشهاد در گیهری فیزخکهی يهم داشهت د .بها
دوستان مهربان بودند و در نهاخ با کمی سن تصهمیم بهه دفهاع از مهرز وبهوم گرفت هد و رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهدند اخهن شههید بزرگهوار در رهو مهدتی
که در ج هه حضور داشت د عاشقانه وخالصانه با دشمن بعثی ن رد کردند تا اخ که در م طقه فکه با اصاب تیر مستقیم به درجه رفی شهادت ناخ آمدند.
وصی نامه:
سشم بر مهدی و ناخ بر حقش امام خمی ی (ره )ابرايیم زمان و ب شکن تهارخ و سهشم بهر پهدر ومهادرم کهه بها رنهج و مشهق زخهاد مهرا بهزر کردنهد از پهدر و مهادرم
می خوايم که با شهید شدن من ناراحه نشهوند کهه دشهم ان ن هاه ک هد و خوشهحا شهوند احکهام اسهشم را فرامهو

نک هد .از مها دنیها چیهزی نهدارم  ،کتابههاخی در

کی دارم  ،نوشته ام که آنها را بهه چهه کسهی بديیهد و مهابقی را بهه کتابخانهه مسهجد بديیهد ،ل اسههاخم را بهه فقیهران بديیهد .پهرچم سه زی بهر در خانهه مهان بزنیهد .از
يمه اقوام وبست ان ودوستان می خوايم که مرا حش ک د واگر در ح آنها بدی کرده ام مرا ب خش د.
خاررات:
در ادعیه يا خی که در مسهاجد برگهزار مهی شهد شهرک فعها داشهت د عشقهه بهه علهم وتحصهی علهوم انسهانی و مهبي ی داشهت د -در مسهابقات ورزشهی سهط مدرسهه
شرک فعا داشت د – شرک فعا در نماز يای جماع مساجد -در مسابقات مدار

شرک می مودند  -عضو فعا پاخ اه مقاوم بودند وبا افر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید هدایت امینی
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی قائمیه
زندگی نامه:
شهید يداخ امی ی درسا 8313در خانواده ای بی بضهاع ولهی بها اخمهان ومهبي ی درروسهتای حهاجی آبهاد غهوری چشهم بهه جههان گشهود .دوران کهودکی را در دامهان
پدر ومادر ودر ک ار اعضای خانواده ساری کرد .از سهن يفه سهال ی پها بهه مدرسهه گباشه ودوران ابتهداخی را در مدرسهه آخه اهلل سهعیدی حهاجی آبهاد بها موفقیه بهه
پاخان رسهاند ،بهرای ادامهه تحصهیشت وارد مدرسهه راي مهاخی شهد ودوران راي مهاخی را تها پاخهه سهوم ادامهه داد .شههید در دوران تحصهی  ،دانهش آمهوزی تششه ر وآرام
وکم حر بود ودر امور فو برنامه مدرسه شهرک فعها داشه .اخهن شههید برزگهوار در پاخهه سهوم راي مهاخی تحصهی مهی کهرد کهه فرمهان امهام رال یه
ج هه ن رد ح علیه بار شود.بعهد از گبرانهدن دوره کوتهاه مهدت آموزشهی در سها 8366بهرای دفهاع از مهیهن اسهشمی بهه سهوی ج ههه ج ه

گفتهه ورايهی

در ج هو غربهی اخهران

شتاف .مدتی که در ج هه حضور داش شجاعانه وخالصانه با نیرويای مهاجم بعثی م ارزه کرد  ،نهاختاً در تارخ 8367/3/3در جزخره مج ون به شهادت رسید.
وصی نامه:
خداخا فقط برای رضای توقدم بر می دارم  ،ازتو می خهوايم کهه حهامی وپشهتی ان مهن باشهی .در اخهن میهدان کهه قهدم گباشهته ام عزخهزان زخهادی ق ه از مهن آمهده انهد
وبه آرزوخشان رسیده اند  ،اگر مهن لیاقه دارم مهرادر جهوار خهودت باهبخر .اگهر بانثهار خهون مهن درخه اسهشم آبیهاری مهی شهود ومهیهن اسهشمی مها از گزنهد دشهم ان
محفوظ می ماند  ،ير چه سرخ تر اخهن جهان ناقابه را از مهن بسهتان .از خهانواده ام بهه خهارر تهش
بزر برای آنها درخواس پادا

وزحمتهی کهه بهرای مهن کشهیده انهد تشهکر مهی که م واز خداونهد

می ک م واز آنها می خوايم که راه مرا ادامه دي د وپشتی ان رزم دگان باش د.

خاررات:
شهرک فعهها در کاريههای عمرانههی وعههام الم فعهه روسههتا –يمکههاری در برگههزاری جشههن يها واعیههاد -شههرک در نمههاز جماعه –يمکهاری بهها نیرويههای انقشبههی جهه
حفظ نظم وام ی در روستا – شرک در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید عنایت اهلل تیموری
تاریخ تولد1684/1/61 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی قائمیه
زندگی نامه:
شهههید ع اخ ه اهلل تیمههوری در سهها  8331درخکههی از روسههتا يههای بخههش ارژن بههه نههام زاخههرد متولههد شههد.دوران کههودکی را در ک ههار خههانواده ودر زادگههايش سههاری
نمود.بعد از مدتی خهانواده شههید تیمهوری بهه چ ارشهايیان مههاجرت کردنهد.دوران ابتهداخی را در مهدار

قائمیهه بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند،بعد از پاخهان دوران ابتهداخی

بههرای ادامههه تحصههی وارد مقطه راي مههاخی شههد .دوران تحصههیشت راي مههاخی شهههید مصههاد بهها ج ه

تحمیلههی عههرا علیههه اخههران بههود .شهههید تیمههوری در پاخههه دوم

راي ماخی تحصی می کرد که تصمیم گرف جهه دفهاع از مهیهن اسهشمی فرمهان امهام را ل یه
علیه بار شود .چ د مدتی در ج هه يای ج

گفتهه واز ررخه بسهیج سهااه پاسهداران رايهی ج ههه يهای ن هرد حه

با نیرويهای متجهاوز بعثهی بهه م هارزه پرداخه ونهاختهاًدر م طقهه شهلمچه در عملیهات کهربشی 3بهه درجهه رفیه شههادت

ناخ آمد.
وصی نامه:
من برای رضای خداوند قهدم در راه جههاد وم هارزه گباشهته ام  .خداونهدا :آگهايی کهه ي هوز آثهار معصهی يهای گبشهته در مهن پها نشهده وي هوز نتوانسهته ام انسهانی
کام باشم ،آن ونه که تو می خوايی .در حالی قهدم در اخهن راه گباشهته ام کهه ي هوز نتوانسهته ام میهان عقه ودلهم قضهاوت صهحی داشهته باشهم وبهه کهارزار درونهی ام
پاخان ديم .د مرا به خوشی يای دنیا وعده می ديد واز آخهرت غافه مهی ک هد ولهی عقه بهه مهن مهی گوخهد کهه اگهر تحه فرمهان او باشهم مهرا در دنیها وآخهرت بهه
سعادت می رساند .تصمیم گرفته ام رايی رابروم که عق به من فرمان می ديد .ازتو می خوايم که راي ما وپشتی ان من باشی ومرا در اخن راه خاری نماخی.
خاررات:
شرک فعا در رايایماخی يا -حضهور در نمازيهای جماعه ومراسهم دعهای کمیه ودعهای توسه –شهرک فعها در مراسهم عهزاداری امهام حسهین (ع) در مهاه محهرم
– عضوخ در پاخ اه مقاوم مح  -اشتغا به کار عکاسی در اوقات فراغ وتابستان ويمچ ین عضوخ درتیم يای ورزشی م طقه.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :قائمیه
نام شهرستان :کازرون

شهید کرم اهلل عطایی
تاریخ تولد1681/8/8 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی قائمیه
زندگی نامه:
شهید کرم اهلل عطاخی در م طقهه عشهاخری مهايور سهل یز متولهد شهد .از سهن يفه سهال ی وارد مدرسهه شهد .دوره ابتهداخی را در م طقهه رشهن آبهاد گبرانهد بعهد از پاخهان
دوران ابتداخی برای ادامهه تحصهی در مقطه راي مهاخی وارد مدرسهه رزم هدگان اسهشم شهد .تها کهش
تحصی می کرد که عش به دفهاع از مهیهن اورا وادار کهرد کهه داورل انهه عهازم ج ههه ج ه
يای ج

سهوم راي مهاخی در آنجها تحصهی کهرد .در سها سهوم راي مهاخی

شهود .ازررخه بسهیج بهه م طقهه ج هو اعهزام شهد چ هد مهدتی در ج ههه

با نیرويای کفر به ن رد پرداخ .چ د ماه کهه در ج ههه بهود بهرای اولهین بهار بهه مرخصهی آمهد چ هد روزی در ک هار خهانواده بهود مجدداًبهه ج ههه بازگشه بها

شروع عملیات کربشی  1شههید در صه نیرويهای اسهشم دالورانهه وشهجاعانه بهه م هارزه پرداخه .در يمهین عملیهات بهود کهه بهه لقهاء اهلل پیوسه ودر تهارخ جاودانهه
شد.
وصی نامه:
در فرازی از وصی نامه شهید آمده اسه «آنقهدر بهه ج ههه مهی روم ومهی جه م کهه شههید شهوم » مهی خهوايم بها رخخهتن خهونم بتهوانم خهدمتی بهه اسهشم ب مهاخم.
خطا به جوانان :ای جوانان عزخز نک د در رختخهوا بمیرخهد .حسهین وار سهعی ک یهد در میهدان ن هرد جهان بهه جهان آفرخ تسهلیم ک یهد .از والهدخ م مهی خهوايم اگهر مهن
شهید شدم ناراح نشوند زخرا من امانتی بودم در دس شما که آن را به درستی پرور

دادخد وخوشحا باشید که به صاح اصلیش برمی گردد.

خاررات:
شهههید در دوران تحصههی در مدرسههه رزم ههدگان اسههشم در مسههابقات فري ههی وي ههری ويههم چ ههین مسههابقات ورزشههی شههرک داش ه وفعاالنههه در جلسههات مههبي ی از
ق ی نماز جماع ودعا به خصو

اخام محرم وعزاداری امام حسین (ع) شرک فعا داش .در دوران تحصی جزءدانش آموزان موف درسی بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علی اصغر اژدهاکش
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/61 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
خداوند  ،علی اصهغر را در شه شههادت حضهرت اباع هداهلل (ع) بهه خهانواده ای متهدخن بخشهید کهه يمهواره در خهط امهام و والخه بودنهد .اخهش نیکهو ،صهله ی رحهم،
احترام بهه سهالم دان و اسهتعداد برتهر در زمی هه ی تحصهیشت  ،مههم تهرخن خصوصهیات دوران کهودکیش بهود .گرويه
دانس ه کههه باخ هد بههه زودی رخ ه از مملک ه اسههشم برب دنههد .در اول هین حضههور
يمرزمانش را به پیشروی تشوخ

می کرد و خود با شلی

يهای ضهد انقهش را افهراد فاقهد وجهايتی مهی

در ج هههه ،بههه م طقههه ی فههاو و سهها

شههما غههر  ،اعههزام شههد و در حههالی کههه

تیربار به سم مواض دشمن در حرک بود ،با ترکش گلوله ی توپ به دخدار مع ود شتاف .

وصی نامه:
باخد بکشیم و کشته شوخم تا اخن خون يها روزی سهیلی ب یهان کهن شهود و سهردمداران کفهر و نفها را در خهود غهر ک هد .اگهر شههید شهدم ،دسهتانم را از تهابوت بیهرون
ب بارخد تا مردم بدان د که چیزی با خود از اخن دنیای فهانی خهه يمهراه نمهی بهرم.چشهمانم را نیهز بهاز ب بارخهد تها بدان هد  ،اخهن راه را بها آگهايی کامه انتخها کهردم .ای
دوستان عزخز! تقوای الهی پیشه ک ید کهه توشهه ی آخهرت  ،ت هها بها اعمها خیهر و تقهوا میسهر مهی شهود .از شهما تقاضها مهی که م کهه خ هر پیهروزی نههائی رزم هدگان
اسشم را با صدای دل شین موذنی خو

صوت  ،بر فراز ق رم به ارشع من برسانید.

خاررات:
علی اصغر در تحصیشت خهود يمهواره موفقیه يهای درخشهانی داشه و بها وجهود سهن کهم در کاريهای خیهر پیشهقدم بهود .در پاخ هاه يهای مقاومه بهه ن ه هانی مهی
پرداخ و در عرصه ی ي ر و فري
علی اصغر اژدياکش.jpg
موجودنیس

 ،استعداد يای مت وعی از خود نشان می داد تا جائی که در رو عمر کوتاه خود ،آثاری در زمین

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمود برهمند
تاریخ تولد1685/3/5 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمود ،برآمده از خ

خانواده ی کم درآمد و بسهیار مهبي ی بهود کهه بها وجهود فشهار اقتصهادی ،خهود در رسهیدگی بهه امهور خهانواده يهای مستضهع و آبروم هد  ،يمه

می گماشت د .اخهش

و پهاکی قله  ،از مههم تهرخن وخژگهی يهای روحهیش بهود .کودکهان را بسهیار دوسه مهی داشه و در برخهورد بها دوسهتان و آشه اخان ،شاخسهت ی

خود را به نماخش می گباش  .ير جا کهه الزم بهود  ،در فهداکاری و از خهود گبشهت ی کهم نمهی آورد .نسه
و يم فکری چشم یری داش  .در ت
خواير و برادر

بهه خهانواده بسهیار احتهرام گهبار بهود و در کاريها  ،يمکهاری

چبابه مجروح شد و با وجهود زخهم يهای به هود نیافتهه بهر حضهور در ج ههه تاکیهد داشه  .بها آنکهه بسهیج بهه دلیه کشهته شهدن

در تصاد از اعزام مجدد او جلوگیری می کهرد  ،سهرانجام بهه م هارزه بها شورشهیان تحه امهر خسهرو خهان در فیروزآبهاد فرسهتاده شهد .تقهدخر اخهن بهود

که شهادت را در حا پیشروی در دام ه ی تاه و به ضر گلوله ی خائ ین تجربه ک د.
وصی نامه:
ای ري ر عزخز! حاال کهه شههادت سهرخ نصهی مهن شهده ،مهرا به خش و حهش کهن .ای مله عزخهز اخهران! يوشهیار باشهید کهه امهام صهاد (ع) مهی فرماخهد  :بهر قهوم
خوخش يی گونهه يراسهی نهدارم جهز آن کهه از اخهن م هافقین دورو و دوزبهان مهی ترسهم .يمهان گونهه کهه جلهوی پهلهوی کثیه اخسهتادخد  ،جلهوی اخهن م هافقین يهم
باخستید  ،حتی اگر به قیم جانتان تمام شهود .پهدر و مهادر عزخهز! خهو

حها باشهید کهه چ هین افتخهاری نصهی خهود و فرزنهدتان شهده اسه  .مهن رايهم را آگايانهه و

آزادانه انتخا کردم.
خاررات:
محمود ،دام هه ی گسهترده ای از فعالیه يهای سیاسهی -مهبي ی داشه  .از شهرک در رايایمهائی و پخهش اعشمیهه و پوسهتر گرفتهه تها آمهوز
جهاد سازندگی در کم
محمود بريم د.jpg

به روستائیان و برداش محصو  .روحیه ی شهادت رل یش  ،نمودی بارز داش و با ماندن در مسجد و بازن شتن به

اسهلحه و برنامهه يهای

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسن پوستگون
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حسههن در روسههتای بلی هان و در خههانواده ای مههبي ی چشههم گشههود .در دوران ابتههدائی از بهتههرخن دانههش آمههوزان مدرسههه بههه شههمار م هی رفه و صههدای اذانههش کههه يههر
شام اه از فراز بام خانه ر ین انداز می شهد ،چ هان دل هواز بهود کهه ايهالی از يمهان کهودکی او را شهی حسهن صهدا مهی زدنهد .در کهش

يهای اصهو عقاخهد و آمهوز

قرآن حضهوری فعها داشه و تهازه پها بهه مدرسهه ی راي مهائی گباشهته بهود کهه بهرای گبرانهدن دوره ی آموزشهی عهازم جههرم شهد .در عملیهات يهای والفجهر 3و  1و
کههربشی  3و  1شههرک کههرد و په

از مجروحی ه شههدخد از ناحی هه ی دسه  ،چ ههدمايی درخک هی از بیمارسههتان تهههران بسههتری شههد .ق ه از به ههودی کام ه بههه ج هههه

بازگش و آن قدر در رل شهادت بیقراری کرد که سرانجام در حالی کهه غسه شههادت کهرده و بهرای نمهاز ظههر وضهو گرفتهه بهود ،در اثهر اصهاب تهرکش نهدای حه
را ل ی

گف .

وصی نامه:
خداخا! ب دب د وجودم به خ ان ی تو گوايی مهی ديهد .بهار سه ی ی کهه رهاقتم را فرسهوده بهر درگايه آورده ام تها از روی دوشهم بهرداری و مهرا در جهوار رحمه خهوخش
قرار ديی .يان ای ام مهومن! يشهیار باشهید کهه مردمهان بسهیاری در زمهان ان یهاء و ائمهه  ،راه را تها نیمهه بیشهتر نایمودنهد و در بهین راه ،آنهها را ريها کردنهد  .م هادا در
میانه ی راه ،شانه از زخر بار مسوولیتی که بهر عههده دارخهد خهالی ک یهد کهه در زمهره ی نهاکثین قهرار خوايیهد گرفه  .اگهر سها يهای متمهادی از انقهش ب هبرد ،شهور و
شو خود را از دس نديید که خداوند در يمه حا ما را امتحان خوايد کرد.
خاررات:
حسههن از کههودکی ،بههايو
حضور

 ،وارسههته و بس هیار ک جکههاو بههود .پاخ ههاه مقاوم ه روسههتا او را بههه ع ههوان خک هی از زبههده تههرخن و پرکههارترخن اعضههای خههود بههه خ هاد م هی آورد.

در ج هه مستمر و پررن

حسن پوس ون.jpg

بود ،چ ان که ديلران ،دش ع ا

و په ه ی ج هه يای ج و  ،يمه شايد فداکاری يا و م ارزات خدا

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدعبدالصّمد سعیدی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دالصّههمدکودکیش را در خههانواده ای مههبي ی گبرانههد .تحصهیشتش را بهها موفقیه پش ه سههر گباشه  .جههوانی متهین  ،خههو

رو و بسهیار خیرانههدخش و رئههو بههود .بههه

خانواده فو العاده احترام می گباش و با اخن وجود ،وقتی بهرای دومهین و آخهرخن بهار در اخهام تعطهیشت نهوروز عهازم ج ههه بهود ،در پاسه بهه درخواسه آنهها م هی بهر
تنخیر سفر گفه «:عیهد مها وقتهی اسه کهه جوانهان کشهورمان پیروزم دانهه بهه خانهه ياشهان بازگردنهد و امرخکها و نهوکرانش بهه سهزای اعمها خهوخش رسهیده باشه د».
عش به جهاد و شهادت چ ان يهو

از سهر ع دالصّهمد ربهوده بهود کهه بهه گفتهه ی معلمهانش باريها در کهش

 ،ناخودآگهاه از فضهای در

د مهی برخهد و بها کشهیدن

نقّاشی يائی از صح ه يای ن رد و لحظهات شههادت رزم هدگان ،م ههوت دنیهائی دخ هر مهی شهد .توجهه و مح هتش بهه خهانواده ی شههدا چ هان بهود کهه فرزنهد خردسها
شهید دخده ور او را پدر خطا می کرد و با ش یدن خ ر شهادتش با لح ی کودکانه گف «:چرا اخن بابا يم رف پیش اون بابا؟»!
وصی نامه:
وصی نامه ی ع دالصّمد پ

از شهادتش به دس نیامهد ،امّها شهاخد نقه خکهی از نامهه يهاخش در اخهن فضها خهالی از لطه ن اشهد «:ای خهواير و بهرادر! کها

را با اخن گ ايان می س جیدخم :از اخن که تظاير به دانسهتن مطل هی کهردم کهه

خودمهان

نمهی دانسهتم ،از اخهن کهه زبهان و قلمهم را بهه رخ کسهی کشهیدم ،از اخهن کهه بهرای

دوستم آرزوی کفر کردم تا اخمانم نماخان تر شود ،از اخن کهه دخ هران را وادار کهردم کهه بهه بزرگهی مهن اعتهرا ک هد و از بزرگهی تهو بازمان هد ،از اخهن کهه دخ هران را بهه
کسی خ داندم در حالی که خود از يمه خ ده دارتر بودم ،از اخن که اخمانم به ب ده ات بیشتر از اخمانم به تو بود ،از اخن که!...........
خاررات:
ع دالصّههمد عشقههه ی وافههری بههه مسههجد ،نمههاز جماعه  ،جلسههات عقیهدتی ومطالعههه ی کته مههبي ی داشه و سههاخرخن رابههه خوانههدن کتهها يههای تههارخ صههدر اسههشم
تشوخ می کرد .در جرخان انقش  ،باريا مورد ضر و شتم منمورخن قرار گرف و به محض آغاز به کار بسیج ،عضو ثاب و محکم پاخ اه يا
سیدع دالصمد سعیدی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمد ااحمدی پور
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمهد در خهانواده ای ضهعی و مهبي ی بهه دنیها آمهد و از يمهان آغهاز  ،وجهود
نانوائی و پرداختن به ب ائی ،بخشی از بار س ین فقر در خانواده را مردانه  ،به دو
با آغهاز ج ه

بهها عشه بهه اسهشم و ائمهه ی ارهههار(ع) عجهین شهد .در دوران راي مهائی بها کههار در
کشید .

تحمیلهی و در حهالی کهه در پاخهه ی دوم دبیرسهتان مشهغو بهه تحصهی بهود  ،در کسهوت خه

م هیهن کههرد .در اکثههر عملی هات يههای مهههم ج ه

نیهروی فعها  ،پختهه و باتجربهه  ،خهود را وقه اسهشم و

شههرک داش ه و نقههش يههای متفههاوت ،از تیربههارچی گرفتههه تهها آرپ هی ج هی زن ،معاون ه و پی ه

گرويههان وسههرانجام

فرمانديی دسهته را بهه نحهو احسهن اخفها کهرد و بهاالخره  ،مهزد آن يمهه سهخ کوشهی و پهاخمردی را در عملیهات کهربشی په ج در م طقهه ی شهر بصهره ،موسهوم بهه
درخاچه ی مايی گرف .

وصی نامه:
ت ها راه حسین(ع) اس که بر جا می ماند ،پ
خامو

اخشهان را از ابتهدا بهه کودکانتهان بش اسهانید .عشه بهه خهدا و اسهشم  ،حرارتهی در د مهن اخجهاد کهرده اسه کهه يرگهز

نمی شود تا آن زمان که جان امهانتی ام را بهه صهاح ش بهازگردانم .پهدر  ،مهادر و خهوايران و بهرادران عزخهزم! اگهر در مهر مهن گرخهه مهی ک یهد  ،بهرای تمهام

شهدا و به وخژه مفقوداالثريا باشد .از مل عزخهز اخهران تقاضها دارم کهه بها حضهور خهود در ج ههه يها  ،امهام عزخهز را خهاری ک هد کهه در حقیقه  ،اسهشم را خهاری کهرده
اند.
خاررات:
محمد در ج هه و پش ج هه  ،يمواره خهو

خله  ،آرام و صهمیمی بهود و يم هان را بهه اخهن مه ش پسه دخده ،دعهوت مهی کهرد .آرزو داشه مهادر

ب رد و در نامه يای خود به خانواده  ،احترام و عشقه ی عمی خود را به آن يا ابراز
محمد احمدی پور.JPG

می داش  .عمده ی فعالی يای ان

را بهه سهفر مکهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علی نقی ابونصری
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
علی نقی در روستای گرگ ها و در خهانواده ای ضهعی متولهد شهد .مهربهانی  ،سهر بهه زخهری و نجابه از مههم تهرخن خصوصهیات او بهه شهمار مهی رفه  .يرگهز کسهی را
نرنجانید و در به جها آوردن فهرائض و پهای ب هدی بهه اصهو و احکهام دخهن ،کهم نداشه  .در دامهان پهدر و مهادری سهاده د و بهی رخها بهزر شهد کهه وقتهی از خهوا
ياخشان در مورد علی نقی سخن می گوخ د ،خ

دنیا سادگی و

بی آالخشی در گفته ياخشان مو می زند .

وصی نامه:
علی نقی آن قدر زود آسمانی شد که فرص نیاف وصهیتی ب هارد ،امها در مهتن نامهه ای کهه از او بهر جهای مانهده  ،اخهن جمهشت بهه چشهم مهی خهورد « :بهرادرانم! مهن
می روم تا دنیا بداند که انسانی از پدر و مادر و زندگی به خهارر و قهرآن جهدا شهد و بهه سهوی ج ههه رفه  .تهو ای خهوايرم! حجها حهود راحفهظ کهن کهه اخهن حجها ،
م افقین را به لرزه در می آورد و زخ

گونه با ».

خاررات:

علی نقی شانزده ساله بود که به ج هه رف  .يرچ د ق ش رضاخ پهدر و مهادر را جله کهرده بهود ،امها بهدون خهداحافظی و
که ت ها پ

از دوازده روز حضور در کش

علی نقی 1ابونصری.jpg

عش  ،ره صد ساله را خ

ش ه ری ک د و به اخن زودی يا از پروردگار نمره

بهی خ هر رفه  .شهاخد گمهان نمهی کهرد

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محسن اثنی عشر
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مسلم در خانواده ای مبي ی و متوسط به دنیها آمهد .در دوران کهودکی بهه بیمهاری سهختی دچهار شهد و پزشهکان از او قطه امیهد کردنهد امها او زنهده مانهد تها سرنوشهتش
با انقش و ج

 ،پیوند بخورد.کهم حهر  ،پرکهار و عطهو بهود  ،چ هان کهه يرجها مهی رفه  ،دوسهتانش گهرد او جمه مهی شهدند .در بیشهتر عملیهات يها وظیفهه ی

تخرخ چی را بر عهده می گرف  .در عملیات ثامن االئمه زخمهی شهد امها حاضهر بهه ارهشع رسهانی بهه خهانواده و مراجعه بهه پشه ج ههه نشهد .عشقهه ی وافهری بهه
زخارت حضرت رضا(ع) داش و سخ انش در ش وندگان تاثیر عمیقی بر جها مهی گباشه  .بها کهار در کهوره ی آجرپهزی بهه پهدر
را تامین می نمود .سرانجام په
شو

کمه

مهی کهرد و بیشهتر مخهار خهود

از سهاع يها خ ثهی کهردن مهین ،بهه عله ضهی وقه بهرای پیشهروی نیرويها ،بها رفهتن داورل انهه بهرروی میهدان مهین درم طقهه ی

به آرزوی دخرخن خود رسید.

وصی نامه:
مردم! قدر انقش و ري ر عزخزمان را بدانید و آگاه باشید که اخهن انقهش بهه خهودی خهود بهه وجهود نیامهده بلکهه بها رنهج و مشهق و بها رخخهتن خهون يهای فهراوان بهه
دس ه آمههده  ،پ ه

در راه حفههظ آن بکوش هید .بههه خههوايرانم و يمههه ی خههوايران دخ هی ام سههفار

سوءاستفاده شود .اگر ما می ج یم او به فرمان ري ر و برای حفظ نامو

م هی ک ه م کههه حجابشههان را رعاخ ه ک ههد و ن بارنههد کههه از آنههها

اس و بعد دفاع از میهن .يمیشه با روحانی باشید و از آنها پشتی انی ک ید

خاررات:
مسلم به مطالعه عشقه ی بسیار داش و بها عضهوخ در کتها خانهه ی مسهجد امهام خمی هی  ،بهه تشهکی جلسهات مهبي ی بهرای دوسهتان خهود اقهدام مهی کهرد .در راه
پیمائی يای انقش  ،شرک فعا داش و در يمین راستا توسط ساوا شیراز دست یر شد و مورد شک جه قرار گرف  .پ
مسلم اث ی عشری.jpg
موجودنیس

از مدتی حکم ا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حاصل احمدی
تاریخ تولد1683/3/1 :
تاریخ شهادت1637/1/7 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حاص  ،حاص زحمات و مهرارت يهای شه انه روزی پهدر و مهادری از سه زدالن عشهاخر(راخفهه ی قراچهه ،تیهره ی احمهدی) بهود کهه از يمهان کهودکی ،کهار و تهش
در کوه يای مايور شکستان تجربه کهرد .در تمهام دوران تحصهی از دانهش آمهوزان م ضه ط و مهؤد مدرسهه بهود .يرگهز ل ها
موعهد اعهزامش بهه سهربازی فهرا رسهد ،مشهتاقانه پهای در راه دفهاع مقهد

را

خهارجی بهه تهن نکهرد و ق ه از آن کهه

گباشه  .امهدادگری و معاونه عملیهاتی را بهه رهور يمزمهان در کمها دقه و موفقیه بههر

عهده داش و يمیشه مورد تشوخ و تائید فرمانهديان خهود قهرار مهی گرفه  .در عملیهات والفجهر  86در تاهه ی رشهید عهرا  ،رشهادت يهای بهی نظیهری از خهود نشهان
داد و پ

از به يشک رسهاندن  36نفهر از افهراد گهارد رخاسه جمههوری عهرا  ،درسه در حهالی کهه خالصهانه از زنهده مانهدنش شهکوه مهی کهرد ،گلولهه ی کاتیوشها ،

شکاختش را در محضر مع ود ،پاسخی شیرخن داد.
وصی نامه:
اخ

که در لحظات آغازخن عملیات ظفر  7وصی نامه ام را مهی نوخسهم  ،بهر  ،يمهه جهارا فهرا گرفتهه  ،ان هار کف هی اسه بهر تهن شههدای بهی کفهن اخهن دخهار.مهادر

عزخزم ! رايی را که برگزخده ام  ،راه اولیاء دخهن اسه  .يرگهز خداونهد از نظرتهان محهو ن هردد و نمهاز و روزه را از خهاد ن رخهد کهه خلقه انسهان  ،بهرای شه اخ خداونهد و
ع ادت اوسه  .انقهش و امهام را کهه يمهان اسهشم يسهت د  ،خهار و خهاور باشهید و بدانیهد کهه اگهر جسهدم بهه دسه شهما نرسهید ،روح مهن در نهزد خهدا خوايهد رفه و
آنجاس که باز می خابم ارز

انسان بودنم را.

خاررات:
حاص نه ت ها بها شهرک در جلسهات دعها و فعالیه در مسهاجد و پاخ هاه يهای مقاومه  ،بهه خودسهازی و آمهادگی شههادت  ،يمه مهی ورزخهد  ،بلکهه بها حساسهی و
حوصله و گاه با التما
حاص احمدی.jpg

 ،افراد بی سواد خانواده و مردم را با مسائ دخ ی و سیاسی آش ا

می کرد .نماز جماع را حتی االم

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید مجید استوانی زاده
تاریخ تولد1688/3/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مجید در خانواده ای کم بضهاع در م طقهه ی خشه و ک ارتختهه دخهده بهه جههان گشهود و بها خهود خیهر و برکه را بهه ارمغهان آورد .ک جکهاوی ،آراسهت ی  ،متانه
کم حرفی از مهم تهرخن خصوصهیات اخشقهیش بهود .در دوران تحصهی  ،موفه و پران یهزه نشهان مهی داد .خه

بهاردر حهوادث انقهش توسهط خکهی از م هارزان انقشبهی

از جلوی تانکی که قصد زخهر گهرفتن او را داشه  ،ک هار کشهیده شهد .تقهدخر اخهن بهود کهه مجیهد زنهده بمانهد ،در دانشه اه انقهش و ج ه
سرانجام پ

از تحم درديهائی کهه بهرای لقهاء آمهاده تهر و تشه ه تهر

و

 ،بهه خهوبی شهاگردی ک هد و

مهی کردنهد  ،بهر اثهر عفونه ناشهی از عمه جراحهی در بیمارسهتان تههران  ،شههد شههادت را

سربکشد .عم جراحی برای ريانیدن مجید از ضاخعات نخاعی بر اثر اصاب ترکش خمااره صورت گرفته بود.
وصی نامه:
اخ جانه بهها شه اخ مکته اصهی خههود و بهها آگههايی از ايههدا انقههش  ،روانههه ی ج هههه شههده ام و امیهدوارم پیهروزی اسههشم را بههه ارمغههان بیهاورم .ای امه انقشبهی،
خودسههازی را شههروع ک ی هد و در جلسههات مههبي ی شههرک داشههته باش هید .دعههای کمی ه و ندبههه را فرامههو
سخ ان امام را گو

نک ی هد و در تربی ه فرزنههدان نس ه انقههش  ،کوشهها باش هید.

کرده و بهدان عمه نمائیهد و راه شههیدان  ،بهشهتی  ،رجهائی و بهاي ر را ادامهه ديیهد .امه انقشبهی بهرای رسهیدن بهه رسهت اری باخهد تقهوا را پیشهه

ک د و در جامعه  ،احکام اسشم را پیاده ک د.
خاررات:
استعداد و ک جکاوی مجید  ،يمه جها مشههود بهود .سهاع يها در مهورد خه
مدرسه ،به مطالعه ی کتا يای غیر درسی و خا گو
مجید استوانی زاده.JPG
موجودنیس

موضهوع بهه تفکهر مهی پرداخه و بشفاصهله په

از رسهیدگی بهه امهورات درسهی خهود در

ساردن به نواريای مبي ی و سخ رانی مشغو می شد .نماز را با صوتی رسا ،عجی و غ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علیرضا اسدزاده
تاریخ تولد1687/3/15 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
علی رضا در خ

خانواده ی کامش مبي ی به دنیها آمهد .خهاررات کهودکیش در ذيهن دبسهتان حسهام الهدخ ی نقهش بسه و از يمهان ابتهدا بهه مسهجد ،قهرآن و جلسهات

عزاداری ساالر شهیدان ،خو گرف  .با وجود سن کم از مداحان ايه بیه بهود و از يهر فرصهتی بهرای اث هات ارادتهش بهه اخهن خانهدان مطههر ،بههره مهی گرفه  .شههادت
بههرادر

عل هی اک ههر ،ان ی هزه ی او را بههرای حضههور در ج هههه دوچ ههدان کههرد  .پ ه

از گبرانههدن دوره ی آموزش هی درج هههه ی ج ههو حضههور خاف ه و در عملی هات فههاو

شهرک کهرد .سههومین اعهزامش بههه ج ههه ی ج ههو و لشهکر المهههدی بها عملیهات کهربشی چهههار يمزمهان شههد و سهرانجام درسههومین شه زمسههتان  61روحهش بههه
ملکوت اعلی پر کشید و جسم پاکش را نیز با خود با آسمان يا برد تا خوابهاخش تع یری شیرخن بیابد .

وصی نامه:
ای کسانی که در فکر دنیا يستید و خون مردم را يمچون زالو مهی مکیهد ،انهدکی تامه ک یهد کهه فهردا در برابهر پیهام ر و امامهان و شههدا روسهیاه ن اشهید .پهدر! چهه که م
که عاش خدا گشتم و دخ ر نتوانستم تحم ک م باقی مانهدن در اخهن دنیها و زنهدان را کهه تهو خهود  ،زمی هه ی عاشهقی را در وجهودم ب ها نههادی .مادرجهان! تهو خهود مهی
گفتی چه خو اس که انسان بادعزت بمیهرد و اک هون مهن بها عهزت مهی روم.خهوايرانم! شهما دذر شههادت علهی اک هر بهه خهوبی از امتحهان بیهرون آمدخهد ،اک هون نیهز
چون کوه محکم ،ص وری پیشه ک ید .برادرم! مهم ترخن وصی من به تو ادامه ی در

وتحصی اس که ت ها راه ش اخ خود و خدای خود ،علم اس .

خاررات:
...يم درد بی درمان توئی ،يم راز ناپ هان توئی

يم آتشی  ،يم خرم ی ،يم سوز در يجران توئی» ...

علی رضا يمواره دستی به قلهم داشه و د نوشهته يهاخش را در قاله اشهعاری سهاده وسرشهار از خلهو
می کرد .باريا

و عشه در چهارچو دوبیتهی ،قطعهه و گهاه ربهاعی خادداشه

علیرضا اسدزاده.JPG
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عنبر اسکندری مهرنجانی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1633/11/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:

ع ر در روستای مهرنجان در دامان پهدر و مهادری مهربهان و مهبي ی بهه دنیها آمهد .بها آنکهه در رهو دوران تحصهیلش  ،يمهواره دانهش آمهوزی برگزخهده و مهورد توجهه
بههود  ،امهها يرگههز از مسهیر دخانه و مههبي غافه نمانههد .نمههاز او وقه را بسهیار دوسه
معیش خانواده و در ک ار آنان اختصا
س ر مدرسه را در کمها شاخسهت ی پها
رزم دگان را دعا می کرد ،پ

مهی داشه و تمههام اوقههات فراغه خههود را بههه يمیهاری و معاونه در

می داد .از لحاظ اخشقهی نیهز دانهش آمهوزی ممتهاز و ال هو بهود و تها زمهانی کهه بهه پادگهان شههید دسهتغی ايهواز اعهزام شهد ،
داشه  .در عملیهات کهربشی  1در اثهر اصهاب تهرکش بهه شهکم و دسه يها بهه شهدت مجهروح شهد و در حهالی کهه امهام و

از انتقا به بیمارستان جام عاشقی را سرکشید.

وصی نامه:
ای خدای مهربان! اخ

که بهرای خشه ودی تهو در سهتیزم ،چهه در ج ه

رودررو بها کفهار و م هافقین و چهه در ج ه

بها خوخشهتن  ،آرزوخهم اخهن اسه کهه شههادت در

راي را نصی م گردانی و مرا از ب دگان خالص خودت قرار ديهی .بهرای خهدا و بهرای احیهای اسهشم و قهرآن  ،يهر تیهری کهه بهه رهر دشهمن نشهانه روم بهه خهارر خهدا
و ير تیری که به سوخم آخد برای رضای خدا ق هو مهی که م .از بهرادران و روسهتائیان مهی خهوايم کهه اخهن راه را ادامهه دي هد و مواظه باشه د کهه سهرور مستضهعفان و
خاور قرآن را ناراح و غم ین نسازند.
خاررات:
ع ر از يو

و استعداد وافری برخوردار بهود و در اخهن راسهتا يمهواره مهورد توجهه معلمهانش قهرار داشه  .آرزو داشه آخ هده سهازی توانها شهود و در بسهیاری از جوانه ،

بهترخن و برگزخده ترخن عضو خانواده به شمار می رف  .در ماه محرم ،در نهاخ بیقراری و ماتم ،برای سرور شهیدان نوحه

ع ر اسک دری.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حیدر اعتمادی مهرنجانی
تاریخ تولد1686/3/5 :
تاریخ شهادت1631/3/61 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حیدر در خانواده ای کم درآمد متولد شهد .تحصهیشت ابتهدائی و راي مهائی خهود را در مهدار

روسهتای زادگهايش بها موفقیه سهاری کهرد و از کهودکی يمهراه بها پهدر و

مادر  ،نماز می خواند  .با پیروزی انقهش  ،تحهو بزرگهی در زنهدگیش پدخهد آمهد .اخشقیهات او تغییهر کهرد و در اخهن راسهتا زبهانزد ايه محه شهد .در عملیهات شکسه
حصر آبادان ،فت الم ین ،رمضان و نیز ج هه ی غهر شهرک داشه و در حهالی کهه شههادتش را روز ق ه پهیش بی هی کهرده و بهه يمهین بهانهه بها دوسهتانش  ،عکه
خادگاری گرفته بود ،ي ام وضو در اثر اصاب ترکش خمااره ،با قل ی عاش به سم معشو پرواز کرد.
وصی نامه:
آن ک

که عاشه اسه و در آرزوی دخهدار دوسه  ،چهه رايهی بهتهر از شههادت دارد؟ زنهدگی بها يمهه ی خهوبی يها ،لهبت يها و ارز

يهای مهادخش و ر یعه بها آن

يمههه وصه و جمهها  ،کههوه و خشههکی و درخها و ج ه و اقیهانو  ،تابسههتان و زمسههتان و بهههار و پههائیز بهها يمههه ی جايههای دخهدنی و لههبت بخههش آن  ،بههرای انسههان ،
ارزشی ندارد م ر اخن که بعد مع وی داشهته باشهد .ای بهرادران! اسهلحه ی خهونین مهرا بردارخهد و تها پیوسهتن بهه لقهاءاهلل  ،راه مهرا ادامهه ديیهد .شهما مسهوولی سه ی ی
بر عهده دارخد ،در آخ ده سازنده ی خ

کشور و کشوريای خارجی يستید ،پ

زخاد مطالعه ک ید.

خاررات:
حیهدر ،فعالیه يههای سیاسهی و مههبي ی خههود را آگايانههه آغهاز کههرد و در نوشههتن شهعار  ،پخههش اعشمیهه ،دعههوت مهردم بههه شههرک در رايایمهائی يهها و نیهز تشههکیشت
انجمن اسشمی نقش فعالی را بر عهده گرف  .به ع وان آرپی جی زن ،تیربارچی و خدمه ی تان  ،به خوبی انجام وظیفه نمود و در اخن
حیدراعتمادی.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علی اصغر اعتمادی مهرنجانی
تاریخ تولد1688/3/5 :
تاریخ شهادت1631/6/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
علی اصغر ،فرزنهد خهانواده ای مهبي ی و پهای ب هد دخهن بهود کهه از يمهان کهودکی متع دانهه و متعهدانهه در جلسهات مهبي ی و سیاسهی شهرک مهی جسه  .نسه
خ هادگیری دسههتورات اسههشم و م ههارزه ی سیاس هی – مههبي ی علی هه رههاغوت  ،حسهها

بههود و در تمههام دوران تحص هی ابتههدائی و راي مههائی کههه در روسههتای مهرنجههان،

صههورت گرف ه  ،در فعالی ه يههای تشههکیشتی و مههبي ی شههرک فعهها داش ه  .در عملی هات شکس ه حصههر آبههادان و فههت الم هین  ،ج ی هد و يربههار پ ه
پیروزم دانه نه ت ها به در

بهه

از بازگش ه

و مش خود می پرداخ  ،بلکه دوسهتانش را بهه آمهادگی مهداوم بهرای حضهور در ج ههه يها و ن هرد علیهه متجهاوزان تشهوخ مهی کهرد و خهود

 ،چ ین بود .درآغاز حمله ی رمضان  ،بهدون ارهشع خهانواده بهه ج ههه رفه و بها بهدنی مجهروح بهه اسهارت درآمهد و په

از تحمّه مردانهه ی مصهائ اسهارت  ،سهرود

شهادت را غرخ انه سر داد و در غرب به خا سارده شد.
وصی نامه:
اخن جا کربشی اخران اسه  ،دشهتی مخلهو بها شهن و رخه

کهه بها خهون جوانهان حهز اهلل رن هین شهده اسه  .اخهن جها مهی تهوان بهه خهوبی ج ههه ی حسهین(ع) را

ش اخ و به خارخش شتاف  .به فرموده ی موالی متقیان ،مهر در زنهدگی ذله بهار اسه و زنهدگی در مهر پیروزم دانهه .آزادی آمهده اسه  ،پهاکی يها و عهد اله يها
رلوع کرده و نور و عدال می رود تا نه ت هها در محهدوده ی اخهران بلکهه در سراسهر جههان گسهترده گهردد .عمويهای گهرامیم! از شهما مهی خهوايم کهه پها بهه پهای امه
حز اهلل  ،يمواره از خون شهدای انقش اسشمی  ،حراس و پاسداری ک ید.
خاررات:
علی اصغر را می توان در خ

کشم ،خ

انسان توحیدی نام نههاد .در اکثهر پاخهه يهای تحصهیلی ،دانهش آمهوزی ممتهاز بهود .بها نوشهتن شهعار و تشهوخ مهردم بهه شهرک

در رايایمائی يا ،نقش انقشبی خود را اخفا نمود .نس
اصغراعتمادیB.jpg7113

به والخ فقیه بسیار پبخرا و حسا

بود و ج

را در را

امور می دا

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید نعمت اله انصاری راد
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
نعم ه اهلل در او رسههائی دعههای«خ ها مقل ه القلههو  »...خههانواده ای متّق هی و متههدخّن  ،بهههار زنههدگیش را آغههاز کههرد .يمههراه بهها پههدر کههه در کسههوت روحانی ه  ،مسههوولی
دفترامام جمعه ی کازرون را برعههده داشه  ،در فعالیه يهای مهبي ی و سیاسهی شهرک مهی جسه  .بهه محهض آغهاز ج ه
ج هه ی ج و عزخمه کهرد و درعملیهات بیه المقهد

مجهروح شهد .بشفاصهله په

از به هودی ،در روز مهیشد حضهرت صهاح االمهر(عهج) و در حهالی کهه مراسهم

جشن با مولودی خوانی او به پاخان رسیده بود ،بهه ج ههه بازگشه  .در عملیهات رمضهان ،شهايد شههادت را در آغهو
زادگايش ،روستای بلیان بازگش و در ک ار يمه ی آالله يای انقش و ج

و په

از گبرانهدن دوره ی آموزشهی ،بهه

گرفه و پیکهر پهاکش په

از  81سها فهرا  ،بهه

 ،آرام گرف .

وصی نامه:
برخداوند توک ک ید که ير چه دارخم  ،از اوس .چهه زخ اسه کهه انسهان بها دسه پهر بهه دخهدار خهدا بهرود .بهرادران و خهوايران عزخهز حهز اهلل! روی قله يهای خهود
کار ک ید  ،چون وقتی قل  ،الهی شد ،يمه چیز الهی می شود.کار را فقهط بهرای خهدا ک یهد کهه کهار بهرای خهدا شکسه نهدارد.خداونهدا! چهه نعمه يهائی کهه لیاقه آن
را نداشتم و به من عطا کردی .خداوندا! اگر من لیاق ندارم که در راي شهید شوم  ،اما رحم تو لیاق آن را دارد که شهادت را نصی م ک ی.
خاررات:
نسیم روح بخش اسشم و قرآن از کهودکی بهر جهان نعمه اهلل وزخهدن گرفه  .اولهین آمهوزه يهای دخ هی را در محضهر پهدر ،آموخه و يهم زمهان بها حضهور خاشهعانه در
نمازيای جماع مسجد ،دوستان خود را در ش اخ بهتر دخن خاری می داد .برای موفقی در
تحصیشت  ،يمه ی تش
نعم اله انصاری.jpg
موجودنیس

خود را به کار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید خداخواست آبساالن
تاریخ تولد1687/6/1 :
تاریخ شهادت1631/8/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:

خداخواس در خ

خانواده ی مبي ی و کم درآمد متولهد شهد و تحصهیشت ابتهدائی و راي مهائی خهود را در روسهتا ی بلیهان گبرانهد .بها وجهود سهن کهم بهه دلیه

اخش حس ه ای که داش  ،مورد مشورت بزرگان قرار مهی گرفه  .بها پیهروزی انقهش در فعالیه يهای مهبي ی و سیاسهی شهرک مهی کهرد و بها دسهتکاری ش اسه امه
ی خود موف شد به ج هه اعزام شود .ابتدا در قسم حمه بهار خهدم مهی کهرد ،امها در مرحلهه ی په جم عملیهات رمضهان  ،خهود را بهه خهط مقهدم رسهانید و سهحرگاه
يمان ش به شهادت رسید  .او ج

تحمیلی را ج ه

اسهشم و کفهر مهی دانسه ومعتقهد بهود کهه تها پیهروزی مطله اسهشم باخهد ج یهد .سهرانجام يمهان گونهه کهه

خود در آخرخن دخدار با خانواده گفته بود  ،جسد پاکش آسمانی شد و يرگزبه دس خانواده نرسید.

وصی نامه:
خو

حالم که جانم را نثار اسهشم و مکته محمهد ( ) و علهی(ع) مهی که م .اسهشمی کهه بهه مهن فهمانهد چ ونهه بی دخشهم و چ ونهه رايهم را انتخها که م .مهن تها

آخرخن لحظه در راه امام عزخز می ج م تا به آرزوی دخرخ ه ی خود کهه شههادت اسه  ،برسهم .امهام کهاری به

عظهیم کهرد .او باعهث شهد دنیها از خهوا بیهدار شهود و

انسانی را به خاد آورد .پدر و مادر عزخزم  ،يرگز به من ناکام ن وئیهد کهه مهن نهاخه کهام را گهرفتم کهه بهتهرخن نعمه ياسه  .بهرای مهن گرخهه نک یهد و بهرادرانم را بهه
راه اسشم و دن اله روی ازمن تشهوخ نمائیهد.گهو
وشعار يمیش ی را فرامو
خاررات:

بهه فرمهان امهام عزخهز باشهید و روحانیه را ت هها ن بارخهد کهه سهرماخه ی اخهن کشهور و مله اسهشمی اخهران اسه

نک ید « :خداخا،خداخا تا انقش مهدی  ،خمی ی را ن هدار»

خداخواس بهه نمهاز و روزه ايمیه بسهیار مهی داد و در سهشم کهردن پهیش دسه بهود .بها وجهود سهن کهم در دوران انقهش در راه پیمهائی يها شهرک مهی کهرد و در
پخش پوستر و اعشمیه  ،شرک در نماز جمعه و مراسم ادعیه بسیار فعا بود .برای جم آوری کم
خداخواس آبساالن.jpg
موجودنیس

يای مردمی به ج هه يای ج

ت

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید غالمرضا آبشکار
تاریخ تولد85/3/61 :
تاریخ شهادت1631/8/61 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
غشم رضا درخانواده ای ضعی  ،متعهد و معتقهد بهه اسهشم و قهرآن متولهد شهد .از 3سهال ی مقهدمات احکهام را نهزد پهدر آموخه و در نمهاز جماعه  ،مجهال

سهخ رانی

و روضه خوانی يا با وی يمراه بود .در دوران مدرسه  ،يمهواره دانهش آمهوزی کوشها و مه ظم بهود و مهورد توجهه معلمهانش قهرار داشه  .بها ورود بهه مدرسهه ی راي مهائی
و فوت پدر ،مسوولی خانواده را بر عهده گرفه و بها وجهود حماخه يهای پهدربزر روحهانی خهوخش  ،پخت هی و مسهوولی پهبخری خهود را در اخهن امهر بهه نحهو احسهن
نشان داد .با پیروزی انقهش فعالیه يهای او نیهز آغهاز شهد و تها زمهانی کهه موفه شهد نظهر مهادر
مقاوم به فعالی و ن ه انی پرداخ  .پ
گش  .سرانجام درمحرم  8361پ

را بهرای اعهزام بهه ج ههه جله ک هد  ،در مسهاجد و پاخ هاه يهای

از شههادت دائهی بزرگهوار « شههید ع هدالخال عالمیهان» بهه ج ههه اعهزام شهد و درعملیهات والفجهر  1جسهد پهاکش مفقهود

از ش اسائی در اصفهان به زادگاه خوخش بازگش و درخا آرام گرف .

وصی نامه:
خداخا تو خود شايدی که اراده ی به ج هه رفتن مهن ت هها بهرای رضهای توسه په

مهرا بهه خهود وام هبار .مهادر عزخهزم! آگهاه بها

راه امههام حسهین(ع) و زخ ه ( ) اسه  .شههما و خههوايرانم صه ور باشهید و بهها حجابتههان پیهام شهههدا را بههه گههو

رايهی را کهه در پهیش گرفتهه ای ،

جهانیهان برسههانید .بههرادرانم! سه ر مدرسههه و مسههاجد را

خو حفظ ک ید و پاختان را از ري موديای امام بیرون ن بارخد که او حکوم را به دس صاح اصلی آن حضرت امام زمان(عج) تحوخ خوايد داد.
خاررات:
غشم رضا در سن  1و  6سال ی  ،نماز را بهه رهور کامه مهی خوانهد و در تمهام سهخ رانی يها ی مهبي ی بهه يمهراه پهدر
خانواده پ

از فوت پدر  ،عشوه بر رسیدگی دقی به تکالی خود در مدرسه  ،نیازيای روزانه خوايران و برادران خود را نیز تام

غشمرضا آبشکار.jpg
موجودنیس

شهرک

مهی کهرد .بها پهبخرفتن مسهوولی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسین آقائی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حسین در خانواده ای مبي ی و کم درآمد متولد شد .دوران کودکی را به سهختی و بها تحمه نها مشخمهی يهای بسهیار پشه سهر گباشه و سهرانجام بهه عله فقهر مهالی
تحص هیشت خههود را در کههش

پ ه جم دبسههتان متوق ه سههاخ  .سهها

بههه کشههاورزی و کههارگری در رشههته ی بههر روی آورد و پ ه

فعالی اقتصادی خود در اخن زمی هه  ،شه ها را بهه ن ه هانی در بسهیج و پاخ هاه يهای مقاومه اختصها
وی در سشم بود .برای آخرخن بار اعزام به ج ههه  ،از تهر
عملیات غرور آفرخن فت الم ین در ج هه ی رودخانه ی خش

از پی هروزی انقههش بهها ادامههه ی

داد .مههم تهرخن وخژگهی اخشقهی شههید  ،تواضه و پهیش دسهتی

غل هه ی عواره خهانوادگی بهر وظیفهه ی دخ هی ،بها آنهها خهداحافظی نکهرد وپه
 ،معشو را در آغو

از سهاع يها مقاومه در

کشید.

وصی نامه:
اک ون که به ج هه عازم می شوم  ،يدفم فقهط و فقهط اهلل اسه و دخ هر يهی  .مهی خهوايم بهه اخهن نهابخردان و بهی دخ هان بفهمهانم کهه اگهر در صهحرای کهربش ن هودم
تا به ندای حسین(ع ) ل ی

ب وخم  ،حا به نهدای حسهین زمهانم  ،خمی هی ک یهر ل یه

سهر

مهی ديهم .از پهدر  ،مهادر و بهرادرم مهی خهوايم کهه يمچهون خهانواده

ی شهدا عم ک د و از بهرادران انجم هی ام تقاضها دارم کهه دسه از تعلیمهات خهود بهر ندارنهد و فقهط فهی سه ی اهلل کهار ک هد ،م هادا کهه يهوای نفسهانی شهما را فهرا
گیرد.
خاررات:
شهید از ابتدای انقش  ،پای ثاب راه پیمائی يا و مجهال

مهبي ی  ،ع هادی و سیاسهی بهود .بها وجهود اشهتغا بهه کهارگری  ،يهی فرصهتی را بهرای خهدم بهه انقهش

از دس نمی داد .شور عجی ی برای شرک در ج هه داش و در عملیات ررخ القد
حسین آقاخی.jpg

شرک نمود .يمیشه از خوابی که با محتوای بو

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید مصطفی بازایی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مصطفی در خانواده ای مبي ی و پای ب د به فهرائض دخ هی بهه دنیها آمهد.تحصهیشت ابتهدائی و راي مهائی را بها موفقیه  ،پشه سهر گباشه و بهه محهض آغهاز انقهش ،
وارد فعالی يای سیاسی -مهبي ی شهد .بها آنکهه در بخهش ت لیغهات بهه شهدت  ،فعها بهود ،امها روح جسهتجوگر
بدون ارشع خانواده رايی ج هه شهد و په
بار اعزام به ج هه غر رف و پ
در آغو

بهه اخهن سهط از خهدم  ،بسه ده نکهرد و سهرانجام

از مهدتی خهدم در قسهم ت لیغهات تیه فارمهه ی زيهرا( ) بهه خکهی از گهردان يهای عملیهاتی م تقه شهد .در سهومین

از شهرک در عملیهات والفجهر  1بهه ع هوان بهی سهیم چهی در م طقهه ی حهاجی عمهران در اثهر اصهاب تهرکش بهه سهر ،شههادت را

گرف و بدخن سان ،نهه ت هها تع یهر خهوابی را کهه در آن امهام(ره)بهه او دسهتور رفهتن بهه ج ههه داده و شههادتش را پهیش بی هی کهرده بهود ،درخافه  ،بلکهه بهه

پیمان خود نس

به شهید عیسوی نیزکه دو سا بعد به او پیوس  ،عم کرد.

وصی نامه:
برادران پاسدارم! در تمام کارياختان اخش

را فرامو

نک ید که اگهر توانسهتید بهر يهوای نفه

 ،پیهروز شهوخد  ،آن هاه بهه سهعادت رسهیده اخهد.بهه سهخ ان امهام و جامعهه

ی روحانی عم ک ید و با تمام قدرت از روحانی متعهد و م هارز  ،حماخه ک یهد .معلمهان عزخهز! قهدر خهود را بدانیهد کهه شهغ شهما يمان هد کهار ان یاسه  .شهما تربیه
ک ده ی کسانی يستید کهه يهر خه

از آنهها شهاخد در آخ هده  ،ال هو و اسهوه بهرای دخ هران باشه د .پهدر و مهادر عزخهزم ! يرگهاه خواسهتید بهرای مهن گرخهه ک یهد  ،امهام

حسین(ع) و علی اصغر شش مايه ا

را به خاد آورخد .اگر برادر کوچکم به خهاد مهن افتهاد و مهرا خواسه  ،يهر بهرادر رزم هده ای کهه از ج ههه برمهی گهردد و بهه م هز مها

می آخد  ،ب وئید که او مصطفی اس و شما خوايران عزخزخم بدانید که حجا شما از خون من برتر اس .
خاررات:
مصطفی اخشقی بسیار پسه دخده و تاثیرگهبار داشه  .بها تهش

بسهیار ،و ايهدای کتها يهای مهبي ی خهود ،واحهد فري هی مسهجد بهازار را تاسهی

دوره يای سیر مطالعاتی  ،فرص يای ارزشم دی را برای ارشاد و افزاخش توان م دی يای علمی بچه يای محله و مسجد اخجاد نمود .قص
مصطفی بازاخی.jpg

کهرد و بها برگهزاری

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عباس بازیار
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع ا  ،فرزند خانواده ای مبي ی بود .برای شرک در مراسهم مهبي ی يمیشهه آمهادگی داشه و در حهالی کهه  86سهاله بهود ،اولهین حضهور خهود در ج ههه را رقهم زد .بهه
يی گردانی جز گردان خط شکن فجر رضهاخ نمهی داد و در اکثهر عملیهات يهائی کهه بهر عههده ی لشهکر المههدی قهرار مهی گرقه  ،شهرک داشه  .بها وجهود آن کهه
خکی از برادرانش به اسارت درآمهده بهود ،پیشه هاد خوخشهاوندان م هی بهر حضهور فعها در پشه ج ههه را ناهبخرف و ي هامی کهه در عملیها ت والفجهر  1مجهروح شهده
بود ،حتی حاضر نشد بهرای درمهان بهه پشه خهط م تقه شهود و ن باشه کسهی از موضهوع بهاخ ر شهود .ق ه از عملیهات کهربشی  1بها گرويهی از دوسهتان در مسهجد
مشبرات گهرد آمهده و وصهی نامهه ی خهود را بهر روی نهوار کاسه ضه ط کهرد .بهدون اسهتراح از کهربشی  3مسهتقیماً بهه م طقهه ی کهربشی  1رفه و سهرانجام در
پشه نههر جاسهم بهه دوسهتان درخهادلش پیوسه  .جسهد پهاکش رهی ماجرايههائی بهه خادمانهدنی و په

از اشهاراتی کهه خههود در خهوا بهه شهوير خهواير

داد  ،رهی

عملیاتی پرحادثه به دس آم
وصی نامه:
خداخا! استغفار می ک م از ير گ هايی کهه بها آن ،خهود را بها تهو روبهرو کهردم  .خطهای مهرا به خش و رحمه آور کهه تهو بهتهرخن رحهم ک هدگانی .مهادر مهربهانم! اگرچهه
مدتی از دوری برادرم مسعود که يم اک هون در اسهارت بعثیهون کهافر مهی باشهد ،ناراحه و غم هین يسهتم ،امها خهانواده يهائی يسهت د کهه چ هدخن فرزنهد خهود را در راه
اسشم داده اند و مهی گوخ هد ای کها

ي هوز مهی داشهتیم تها در در راه اسهشم عزخهز مهی دادخهم .از بهرادرم مهی خهوايم کهه درسههاخش را خهو بخوانهد و جهای مهرا در

مسجد پر ک د .در عزاخم گرخه و زاری نک ید که م افقین خائن خوشحا می شوند و با خوايرانم به مهربانی رفتار ک ید.
خاررات:
عا

عضو کتا خانه ی کهانون پهرور

فکهری کودکهان و نوجوانهان بهود و بهه شهرک درمراسهم ادعیهه و بهه وخهژه عهزاداری سهاالر شههیدان(ع) عشقهه ی وخهژ ه ای

نشان می داد .در دوران آموزشی و اعزام ،با وجود شرائط اغل نامساعد ،دستی بر قلم داش و دخده يا و ش یده يای خود را با
عا

بازخار.jpg

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالحمید بازیار
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دالحمید در خانواده ای مبي ی و در دامان پدری کهه قهاری قهرآن بهود  ،پهرور
مدرسه  ،مورد توجه بود .در اولین فرصه و بها شهروع عملیهات والفجهر  1په

خافه  .از کهودکی بهه مجهال

از باريها مراجعهه بهه بسهیج جهه اعهزام بهه ج ههه ،سهرانجام بهه آرزوخهش رسهید و رايهی

پادگان آموزشی امام علی(ع) شیراز شد .درخهط مقهدم خرمشههر از ناحیهه ی دسه و پها مجهروح شهد و په
بازگش  .شور وصا از اخن زمان به بعهد از او خه

مهبي ی عشقهه نشهان مهی داد و ن هوغ و اسهتعداد

در

از به هودی از بیمارسهتان ذو آيهن اصهفهان بهه زادگهايش

زايهد بیقهرار سهاخ کهه راز و نیازيها و نمازيهای شه ش  ،خهانواده را بهه شهدت تحه تهاثیر قهرار مهی داد .سهرانجام ،

ع دالحمید در کربشی  ، 1آسمانی شد و مطاب وصیتش ،جسد پاکش در ک ار دوس يمواره يمرايش  ،شهید حمید وحیدی در خا  ،آرام گرف .
وصی نامه:
پدر و مادرم! اگر شهید شدم زخاد براخم گرخه نک ید تها خهاری بهه چشهم خهاوه گوخهان و دشهم ان اسهشم و مسهلمین باشهید .از بهرادرانم مهی خهوايم کهه ن بارنهد اسهلحه ی
من بر زمین بماند .و تو ای خوايرم! حجاب را رعاخه کهن کهه يهر ضهربه ای کهه دشهم ان اسهشم تها ک هون خهورده انهد ار فرزنهدانی بهوده کهه در دامهان زنهان راسهتین
بزر شده و درک ارآنها پرور
لحظه ای مر را فرامو

خافته اند .يمیشهه بهه خهاد داشهته باشهید کهه بهه قهو امهام عهالم محضهر خداسه  ،در محضهر خهدا معصهی نک یهد .ای امه حهز اهلل!

نک ید که اگر از خاد مر غاف شدخد به فکر مقام يای مادی و دنیوی خوايید افتاد و غر خوايید گش .

خاررات:
ع دالحمید با وجود سهن کهم در رايایمهائی يهای انقهش حضهور داشه .در انجمهن اسهشمی و کهش
شرک می جس  .در برپائی مراسم به م اس
ع دالحمید بازخار.jpg
موجودنیس

يهای مهبي ی و ي هری کهه در مسهجد برگهزار مهی شهد ،فعاالنهه

يای مختل  ،و اجرای برنامه يای ي ری مستعد بود و با راه اندازی گروه نماخشی در مدر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حمید بردان
تاریخ تولد1684/6/6 :
تاریخ شهادت1638/11/14 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حمید دومین فرزند خانواده ای کارگر و کم درآمد بود که بهه قصهد امهرار معها

بهه آبهادان مههاجرت کهرده بودنهد .از کهودکی بها فهرا گهرفتن اصهو و فهروع دخهن  ،پهای

در راه اسشم گباش  3.ساله بهود کهه بهه کهازرون بهاز گشه و بها وجهود سهن کهم بهه شهرک در رايایمهائی يهای انقهش  ،عشقهه نشهان مهی داد .سهیزده سها بیشهتر
نداش که به عضوخ بسهیج درآمهد و بهه عله محرومیه سه ی از رفهتن بهه ج ههه بهاز مانهد .بها اخهن وجهود در نابسهتان  63بهه سهتاد پشهتی انی ج ههه( جههاد فهار )
مستقر در آبادان پیوس و دو ماه در آنجها خهدم کهرد .په
ی فاو -ام القصر به شهادت رسید و جسم مطهر

از گبرانهدن دوره ی آموزشهی در پادگهان شههید دعهائی شهیراز بهه ج ههه ی ج هو آعهزام شهد و در م طقهه

تا زمان عملیات تفحص در سا  8376مفقوداالثر ماند.

وصی نامه:
ای مردم شهیدپرور! آن ک

که برای جهاد فی س ی اهلل حرک مهی ک هد  ،اگهر فهات بهه شههر و دخهار

بهازگردد  ،عهزت و شهر را بهه يمهراه مهی آورد در حهالی کهه

گ ايانش فرو رخخته و اگر به شهادت برسد  ،روحش بهه ملکهوت اعلهی پهرواز مهی ک هد و يمیشهه زنهده و جاوخهد از نعمه يهای خها
ای برادران و خوايران يم س ر! تقوی پیشه ک ید و تن به ساز

پروردگهار بههره م هد مهی گهردد.

با يهی نیهروی بهارلی نديیهد  ،چهرا کهه در غیهر اخهن صهورت باعهث پهای مها شهدن خهون شههیدانی

خوايید شد که تا آخرخن دم  ،پیام اسهتقام را مهی سهرودند .پهدر و مهادر عزخهزم! شهاخد بها شههادتم بتهوانم ذره ای از زحمهات گهران بههای شهما را ج هران که م .خداونهدا!
زندگیم را جهاد در راي قرار بده و مرگم را شهادت در راي و توبه ی اخن ب ده ی گ ايکار را بابخر!
خاررات:
حمید از سا  68عضو ستاد مقاوم مسجد امام زمان بود و حتهی در فصه امتحانهات نیهز بهرای فعالیه يهای انقشبهی از جهان ماخهه مهی گباشه  .اکثهر شه يها را بهه
ن ه انی در مسجد می گبراند و احترام وخژه ای برای خانواده يای شهدا قائ بود .در دست یری از فقرا يم بل دی داش و نه تن

حمید بردان.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمد باقر بزمی
تاریخ تولد1685/5/11 :
تاریخ شهادت1631/5/3 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمدباقر فرزند خانواده ای متوسط بهود .نهوزادخش را آن گونهه کهه مهادر

مهی گوخهد ،بهه جهای گههواره در کهارتن سهاری کهرد تها تمهرخن ق اعه و سهادگی را از ابتهدا

آغاز کرده باشد  .رفتاری بسیار متین و موقر داشه و يرگهز کهوچکترخن بهی حرمتهی در حضهور بهزر تريها از او سهر نهزد .بهه اج هار و اصهرارپدر و مهادر ،پهو تهو جی هی
می گرف و آن قدر کم توق  ،قان و مظلوم بود کهه بهرادر کوچه

تهر

گهاه مج هور مهی شهد بهرای دفهاع از حقهو او وارد عمه شهود! در خهورد و خهورا و پوشها ،

بسیار ساده زخس بود و يرگز خود را گرفتار پرداختن بهه مادخهات نمهی کهرد .بهه قهو مهادر
خداحافظی با برادر به مح کار

در بچ هی يهم بها انهد شهیری قهان بهود و زود خهوابش مهی بهرد .بهرای

کارخانه ی خخسازی رف و در آخرخن لحظات  ،او را به جدخ در در

و مش سفار

کرد.

وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
محمدباقر عاش مسهجد و جماعه بهود .فعالیه يهای خهود را عمهدتا در پاخ هاه مقاومه مسهاجد متمرکهز مهی کهرد .شه يها را بهه يمهراه دوسهتانش بهه ن اي هانی در
محله و سط شهر می پرداخ و گاه برای بر و بچه يای يم سن ،يم فکران و حتی بزرگتر يا يم ،جلسات ساده ا ی با محتوای اعتقادی می
محمدباقر بزمی.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید غالم رضا بستان پور
تاریخ تولد1686/3/61 :
تاریخ شهادت1651/4/14 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
غشم رضا در کهازرون متولهد شهد  .په

از پاخهان تحصهیشت راي مهائی قصهد داشه وارد نیهروی يهوائی شهود ،امها پهدر

او را از اخهن کهار بهاز داشه  .تمهاخلش بهرای

پیوستن به سااه نیز با مخالف پدر روبهرو شهد و بهاالخره زمهانی کهه دانهش آمهوز دبیرسهتان شهاپور ( بسهتان پهور ک هونی) بهود بهرای گبرانهدن آمهوز

نظهامی بهه اتفها

اعضای انجمن اسشمی به بسیج رفه  .در يهوخزه و سوسه رد ج یهد و در حهالی کهه فرمانهده ی شهجاع گهروه ،علهی اک هر پیروخهان بهه شههادت رسهیده بهود بها موشه
يای دراگون به شکار تان

يای عراقی پرداخ  .بها رسهیدن گهروه شههید چمهران  ،بهه يمهراه يهم رزمهانش په

از دو روز از محاصهره ی دشهمن نجهات پیهدا کهرد و در

راه بازگشه از مامورخه و در روز تاسههوعا  ،زمههانی کههه دشههن زبههون ،شهههر را بههه خماههاره و تههوپ بسههته بههود ،در اثههر اصههاب تههرکش بههه دخهدار سههاالر

اباع ههداهلل (ع)

مفتخر شد.
وصی نامه:
نامه { :اخن نامه را در  81کیلومتری مرز اخهران و عهرا در اتهاقی کهه سهق دارد مهی نوخسهم .پهدر عزخهزم ،خهوايش مهی که م بهه مهادر و مهادربزرگم  ،دلهداری بديیهد و
از شما و يمه ی خانواده می خوايم که ير بهدی از مهن دخهده اخهد ب خشهید .ي هوز درگیهری بهرای مها پهیش نیامهده  ،امها آرزو دارم شههادت نصهی م شهود .بهه يمسهاخ ان
سشم برسانید و از رر من از آنها خداحافظی ک ید} .
وصی نامه :در محاصره ی دشمن يستیم و از چهار رهر مها را مهی کوب هد .دو روز اسه کهه مهی ج هیم امها نیهروی زمی هی و يهوائی بهه کمه

مها نمهی آخ هد .اک هر

پیروی و گ دم کار شهید شده اند .از او تا به آخر که انقش شد و امهام بهه اخهران آمهد و شههید شهدن را مهن فهمیهدم بهه چهه مهی گوخ هد ،آرزو داشهتم شههید شهوم .مهرا
در سید محمد راه دور به خا بساارخد.

خاررات:

غشم رضا  ،يمان گونه که پهدر صهاح ذوقهش در قطعهه ای بل هد سهروده اسه  ،يمهواره در اندخشهه ی دفهاع از انقهش و اسهشم بهود .میهدان رزمهی را کهه در بهاال بهه
تصوخر کشیده شده اس  ،در حالی تجربه کرد که ت ها  81سا داش  .وصی نامه ا
غشمرضا بستاناور.jpg
موجودنیس

را با دخکته کردن به خکی از يمرزمان در حا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حیدر بنیادی
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1651/11/13 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حیدر ،برآمده از خ

خانواده ی کارگری بود .جسمی ورزخهده ،روحهی بل هد  ،يمتهی عهالی و اخشقهی مثها زدنهی داشه  .تمهام اخهام تعطهیشت را بهرای کمه

خانواده کار می کهرد و بهه محهض آغهاز اولهین نشهانه يهای انقهش  ،بهه صه مجايهدان را ه خهدا پیوسه  .بهرای گبرانهدن آمهوز
انجمن اسشمی دانش آموزان کازرون انتخا شهد و تها ق ه از شههادت دو بهار بهه دخهدارري ر و مهراد
جه خودسازی  ،سرانجام قدم به خا خونین ج هه يا گباشه  .اعتقهاد داشه « انسهان در میهان غهر
ا

بهه مخهار

نظهامی وخهژه در تههران ،از رهر

ناخه آمهد .بها گبرانهدن اوقهات خهود بهه جههاد اک هر و تهش
تهوپ و تانه

در

بهه کمها مهی رسهد» و در حهالی کهه خهانواده

يمزمان با فرارسیدن بهار ،انتظار آمدنش را می کشیدند  ،در حها حمه صه دو مهمهات در کانها مهورد اصهاب گلولهه قهرار گرفه و رخه شههادت بهر تهن کهرد

.
وصی نامه:
در انجمن اسشمی شرک کردم تا يمراه با برادرانم بهه جههاد فکهری باهردازم و امیهدوارم کهه خه

مقلهد واقعهی بهرای امهام و خه

سهرباز واقعهی بهرای حسهین(ع) باشهم.

از مل می خوايم يمواره پش سر امام باخست د و به ري موديهای اخشهان خهو توجهه ک هد و اسهیر جوسهازی نشهوند (حتهی افهراد مطمهون در را

کهار) .بها مراجعهه بهه

نهض يای صدساله ی اخیر در می خابید که برای حکوم کردن بر مسلمانان باخد به قرآن و روحانی متکی باشید و میراث دار اخن دو ال و.
خاررات:
حیدر،در اخام انقش با شرک در رايایمائی يها و جلسهات مهبي ی و پخهش نواريهای سهخ رانی امهام(ره) فعالیه خهود را آغهاز کهرد .افشهای مايیه گرويه
انقش  ،يمکاری باجهاد سازندگی درجم آوری محصوالت کشاورزان ،تشکی جلسات ادعیه به وخژه در م ز شهدای انجمن اسش می و
حیدر ب یادی.JPG
موجودنیس

يهای ضهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

:مسعود(حسین) بهاری مقدم

شهید

تاریخ تولد1687/1/11 :
تاریخ شهادت1638/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
تولد مسعود به ع وان اولین فرزند به خهانواده ی مهبي یش صهفائی وخهژه بخشهید .از کهودکی تحه تعلهیم مسهائ مهبي ی در خهور فههم کودکهان قهرار گرفه و خوانهدن
نماز را آغاز کرد .پ ج سااله بود که بهه مدرسهه رفه و بها آغهاز انقهش  ،يمهراه بها پهدر در رايایمهائی يها و مجهال

عهزاداری اباع هداهلل(ع) شهرک مهی جسه  .يرچ هد

مدرسه را در سا دوم راي مائی تر کرد  ،امها يمهواره معقهو و مهورد احتهرام بهود .قل هی رئهو داشه و بها بزرگتريها بهه احتهرام و بها کوچکتريها بهه رافه رفتهار مهی
کرد .آموز

نظامی را در جهرم ساری کرد و په

از بازگشه بها شه یدن خ هر شههادت پسهر عمهه ا  ،رايهی ج ههه شهد .داورل انهه مسهوولی امهدادگری را بهرای خهط

مقدم جزخره ی مج ون پبخرف و سرانجام دريمین ج هه سشحش را به يمرزمانش سارد و به لقاءاهلل پیوس .
وصی نامه:
سشم بر پدر و مادر گرامیم که در زنهدگی بهه مهن راه صهحی رفهتن را و حسهین وار بهودن را آموختیهد .خوشهحا باشهید کهه فرزنهدتان بهه سهعادت رسهیده اسه  .مهادرم!
از تو متشکرم که به درد د ياخم گو

مهی دادی و راي مهائی الزم را مهی کهردی  .شهیر پاکه را حشلهم کهن و جايهائی گرخهه کهن کهه دشهمن سهوء اسهتفاده نک هد .از

برادران عزخزم می خوايم که بها يهم خهو باشه د و يمیشهه در خهط اسهشم باشه د و امهام را ال هو قهرار دي هد .خهوايران عزخهزم! گرخهه را در گلوختهان مخفهی ک یهد تها
دشمن بداند که شما پیرو زخ ( ) يستید.
خاررات:
برو تا می توانی با وفا با

بری از کی ه جوئی و جفا با

مکن با کمتر از خود خودنمائی به ير م ص رسیدی بی رخا با

اخن ابیاتی اس که يمواره ورد زبان مسعود بود ،با آن روح بل د و صفای بارن و پ
مسعود بهاری مقدم.jpg
موجودنیس

از ش یدن خ ر شهادت پسر عمه ا

علی رضا به هانی نژاد که با

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علی رضا بهبهانی نژاد
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مادر برای امام حسین(ع)و مادربزر برای امام رضا(ع) نبر کردند تا علهی رضها بهه دنیها آمهد .قهرار بهود يهم نهام خکهی و خهدم گهزار دخ هری باشهد و خداونهد  ،يهردو را
پههبخرف و عل هی رضهها را در ش ه م هیشد امی هر موم ههان بههه خههانواده ا

بخش هید .در دبسههتان شههاگرد ممتههاز بههود و يمزمههان بهها آغههاز دوره ی راي مههائی در فعالی ه يههای

انقش شرک جس و در اخن راستا بیشترخن انرژی خود را در انجمهن اسهشمی متمرکهز کهرد .گهاه بهه نرمهی و گهاه چهون شهیری غهران بها دشهم ان انقهش
کرد .با اولین حضور

رفتهار مهی

در ج ههه بهه دلیه سهن کهم بهه کهازرون بازگشه داده شهد .بعهديا در عملیهات والفجهر  1بهه اشهت اه خ هر شههادتش را آوردنهد امها چ هد روز بعهد

تلفن کرد و گف «:شهادت لیاق می خوايد» .به ع وان پاسهدار و ظیفهه و در آخهرخن وداع خهود بها خهانواده چ هد بهار بهه سهم مهادر برگشه و تاکیهد کهرد کهه حشلهش
ک د و گردنش را ب وسد .علی رضا مفقوداالثر شد تها تمهام نشهانه يهای تولهد و مهرگش درسه از آ درآمهده باشهد ،يرچ هد بعهديا در عملیهات تفحهص  ،جسهم پهاکش را
به خا تقدخم کردند.
وصی نامه:
وصی من به شما  ،وصی يمه ی شهیدان اس  :امام را ت هها ن بارخهد و ن بارخهد کهه اخهن انقهش بها دسیسهه يهای غیهر اسهشمی آسهی پهبخر گهردد .مها درصهح ه ی
جهاد اصغر و مل درصح ه ی جهاد اک رباخد بج یم تا به نهدای حسهین زمهان ل یه
گرخه برای شهید مع ا ندارد .ت ها ب و « :اللهم تق

گفتهه باشهیم .مهادر جهان! دلهم نمهی خوايهد در شههادت مهن زاری ک هی  ،چهرا کهه

م ی يبا القربان ».از پدران شهدا نیز می خوايم که باز يم بچه ياخشان را به ج هه يا بفرست د.

خاررات:
علی رضا دانش آموزی مستعد بود .با اخن حا به مکته زيهرا( ) رفه و در مهدت کوتهايی بهه ع هوان خکهی از رل هه يهای ممتهاز آخه اهلل اخمهانی شه اخته شهد .دائهم
الوضو بود و در زمان مرخصی و حضور
علیرضا به هانی نژاد.JPG

در زادگاه  ،برای بازگش به س ر ،لحظه ای آرام و قرارنداش  .با وجود تحم مرارت يای

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علی رضا بهبهانی نژاد
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1636/15/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مادر برای امام حسین(ع)و مادربزر برای امام رضا(ع) نبر کردند تا علهی رضها بهه دنیها آمهد .قهرار بهود يهم نهام خکهی و خهدم گهزار دخ هری باشهد و خداونهد  ،يهردو را
پههبخرف و عل هی رضهها را در ش ه م هیشد امی هر موم ههان بههه خههانواده ا

بخش هید .در دبسههتان شههاگرد ممتههاز بههود و يمزمههان بهها آغههاز دوره ی راي مههائی در فعالی ه يههای

انقش شرک جس و در اخن راستا بیشترخن انرژی خود را در انجمهن اسهشمی متمرکهز کهرد .گهاه بهه نرمهی و گهاه چهون شهیری غهران بها دشهم ان انقهش
کرد .با اولین حضور

رفتهار مهی

در ج ههه بهه دلیه سهن کهم بهه کهازرون بازگشه داده شهد .بعهديا در عملیهات والفجهر  1بهه اشهت اه خ هر شههادتش را آوردنهد امها چ هد روز بعهد

تلفن کرد و گف «:شهادت لیاق می خوايد» .به ع وان پاسهدار و ظیفهه و در آخهرخن وداع خهود بها خهانواده چ هد بهار بهه سهم مهادر برگشه و تاکیهد کهرد کهه حشلهش
ک د و گردنش را ب وسد .علی رضا مفقوداالثر شد تها تمهام نشهانه يهای تولهد و مهرگش درسه از آ درآمهده باشهد ،يرچ هد بعهديا در عملیهات تفحهص  ،جسهم پهاکش را
به خا تقدخم کردند.
وصی نامه:
وصی من به شما  ،وصی يمه ی شهیدان اس  :امام را ت هها ن بارخهد و ن بارخهد کهه اخهن انقهش بها دسیسهه يهای غیهر اسهشمی آسهی پهبخر گهردد .مها درصهح ه ی
جهاد اصغر و مل درصح ه ی جهاد اک رباخد بج یم تا به نهدای حسهین زمهان ل یه
گرخه برای شهید مع ا ندارد .ت ها ب و « :اللهم تق

گفتهه باشهیم .مهادر جهان! دلهم نمهی خوايهد در شههادت مهن زاری ک هی  ،چهرا کهه

م ی يبا القربان ».از پدران شهدا نیز می خوايم که باز يم بچه ياخشان را به ج هه يا بفرست د.

خاررات:
علی رضا دانش آموزی مستعد بود .با اخن حا به مکته زيهرا( ) رفه و در مهدت کوتهايی بهه ع هوان خکهی از رل هه يهای ممتهاز آخه اهلل اخمهانی شه اخته شهد .دائهم
الوضو بود و در زمان مرخصی و حضور
علیرضا به هانی نژاد.JPG

در زادگاه  ،برای بازگش به س ر ،لحظه ای آرام و قرارنداش  .با وجود تحم مرارت يای

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حمیدرضا (محسن) بینا
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجود نیس
وصی نامه:
امام را در نمازياختان دعا ک ید  .نماز جماعه و بهه وخهژه نمهاز دشهمن شهکن جمعهه و جلسهات دعهای کمیه و توسه را گهرم ن هاه دارخهد .از خهوايران مهی خهوايم کهه
حجا را رعاخ فرماخ د و فارمه وار زندگی ک هد .پهدر و مهادر عزخهزخم! حشلهم ک یهد و در عهزاخم ناراحه ن اشهید چهون يمهه ی مها روزی از اخهن دنیها خهوايیم رفه و
چه خو که با دس پر بروخم و جلهو ائمهه سهر بزخهر ن اشهیم .مجیهد و مههدی را رهوری تربیه ک یهد کهه بهدرد جامعهه ی اسشمیشهان بخورنهد و دن الهه رو خهون شههدا
باش د .امام را در يی شرائطی ت ها ن بارخد که خ
خاررات:
موجودنیس
حمیدرضا بی ا.JPG
موجودنیس

نعم بزرگی برای ماس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عباس بینا
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
عا

در خانواده ای مبي ی متولد شد .می گوخ د پ ج مايه و در ق دا بود که بدون يی دلیلی و ت ها با ش یدن روضه ی

شهدای کربش و به وخژه حضرت ع ا
تش

(ع) اش

از چشهمانش جهاری مهی شهده اسه  .دوران دبسهتان و راي مهائی را بها نمهرات خهو سهاری کهرد و بها وجهود سهن کهم

زاخدالوصفی برای اعزام به ج هه از خود نشان می داد .بهه محهض رسهیدن بهه سهن قهانونی عهزم سهفر کهرد .يربهار ق ه از آمهدن بهه مرخصهی بهین  3تها  6مهاه در

ج هههه مهی مانههد .دالوری يهها و رشههادت يههاخش زبههانزد دوسههتانش بههود و بههه درسههتی بههه او لقه ع هها
گرف  «:به روی سی ه و پش بسیجی
گرف  .ع ا

نوشهته خها زخهارت خها شههادت» .در کاريهای خانهه کمه

بزر شده ی مادری بود که بها وضهو شهیر مهی داد ،خهود ل ها

علمههدار داده بودنههد .در او نههاراحتی يهها بهها اخهن شههعر آرام مهی

مهی کهرد و بعضهی روزيها مسهوولی پهدر را در مغهازه بهر عههده مهی

رزم بهر تهن او مهی پوشهاند ،بهرای شههادت فرزنهد اشهتیا عجی هی داشه (!) و در نیهاخش

يای خود با خدا شکوه می کردکه چرا فرزنهدانش را از او خرخهداری نمهی ک هد! بها شه یدن خ هر شههادت فرزنهد نیهز بهه ادعايهای خهود جامهه ی عمه پوشهاند و خاشهعانه
سجده ی شکر به جا آورد.

وصی نامه:
امام را ت ها ن بارخد و گو

به فرمان پیام رگونه ا

باشید .بهرادران! از ج ههه يها خسهته نشهوخد و دخهن خهدا را بها خهون خهوخش خهاری ک یهد کهه وعهده ی خداونهد حه

اس  .اخن جا در ج هه می شود خدا را دخهد .شه يهای عملیهات  ،بچهه يها يمهدخ ر را در آغهو

مهی گیرنهد و بهرای آخهرخن بهار بها يهم عههد مهی ب دنهد .پهدر و مهادر

بزرگوارم! اگر نتوانستم زحمات شما را ج ران ک م ب خشید و حشلهم ک یهد .از خهوايرانم مهی خهوايم کهه حجابشهان راددر يمهه حها و يمهه جها رعاخه ک هد تها لهرزه بهر
اندام دشمن باشد.
خاررات:

عا

پای ثاب مجال

عهزاداری مهاه محهرم بهود و عاشه روضهه ی حضهرت ع ها (ع) .از خه

يمرزمان ال و بود .در پاس خانواده که از غی
عا

بی ا.JPG

موجودنیس

يای ش انه ا

رهر ع هادت و تقهوا و از رهر دخ هر شهجاع و پهاکیزگیش بهرای

گشخه داشت د می گف ش يا در مسجد پی

پ

بازی می ک یم و از ن ه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالنبی پوسکانی
تاریخ تولد1681/3/5 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دال ّ ی در خانواده ای مبي ی پرور

خافه و از کهودکی بهه فهرائض پهای ب هد بهود .قهرآن و نمهاز را از پهدربزر آموخه و در ارائهه ی داسهتان يهای قرآنهی و حهوادث

صههدر اسههشم چ ههان توانم ههد شههد کههه پی هر و جههوان و کههود در مسههجد  ،مشههتاقانه پههای صههح
کشاورزی مهی گبرانهد و بهه لحهاظ اد  ،معرفه  ،خیرخهوايی و تهش

يهای بهی وقفهه ا

يههای او م هی نشسههت د .تابسههتان را بههه يمکههاری بهها خههانواده در امههور

مهورد احتهرام وخهژه ی بزرگهان روسهتا بهود .در اولهین اعهزامش بهه ج ههه ،

مسوولی تخرخ چی رابر عهده گرف  .مسوولیتی که بهه شههادت تهارخ دفهاع مقهد  ،يمهواره خهالص تهرخن و فهداکارترخن نیرويها را بهه خهود جهب مهی کهرد .شهدت
تاثیرگباری و نفوذ اخشقیش در میان يمرزمان و ايالی روستا را از تشیی ج ازه ی متفاوت و باشکويی که در شهادتش برگزار شد می توان درخاف .
وصی نامه:
نیه

در آخهرت .علهی وار باشهید و از

برادران و خوايران گرامی! د به دنیها م دخهد ،امها ريهاخش يهم نسهازخد .در آن بهبر عمه صهال را برخزخهد بهرای برداشه پهادا

خط وی خار نشوخد ،يرچ هد کهه اخهن کهار مشهکشت زخهادی را بهه يمهراه دارد .بهرادران انجمهن اسهشمی! موقعیه شهما بسهیار حسها

مهی باشهد .دشهم ان سهعی در

اشکا و کارشک ی در کاريای شما را دارند ،اما يمچ هان پاخهدار و پاخهدارتر باشهید .ای دخهن داران و ای شهیعیان علهی بهن ابیطاله ! کجها بهه غیهرت شهما مهی گ جهد کهه
تسلط کفار بر ما و دخن اسشم باشد و شما حرک نک ید؟!
خاررات:
ع دال ّ ی ازبرگزارک دگان اصلی مجال

مبي ی و ادعیه در روسهتا بهود .بها وجهود سهن کهم  ،کهش

يهای قهرآن و نهضه سهوادآموزی روسهتا را اداره مهی کهرد .انجمهن

اسشمی ال صر و پاخ اه يای مقاوم از انرژی او در امور ت لیغات که به ح در آن نخ ه بود ،بهره يای فراوان بردند.
ع دال ی پوسکانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالنبی پوسکانی
تاریخ تولد1681/3/5 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دال ّ ی در خانواده ای مبي ی پرور

خافه و از کهودکی بهه فهرائض پهای ب هد بهود .قهرآن و نمهاز را از پهدربزر آموخه و در ارائهه ی داسهتان يهای قرآنهی و حهوادث

صههدر اسههشم چ ههان توانم ههد شههد کههه پی هر و جههوان و کههود در مسههجد  ،مشههتاقانه پههای صههح
کشاورزی مهی گبرانهد و بهه لحهاظ اد  ،معرفه  ،خیرخهوايی و تهش

يهای بهی وقفهه ا

يههای او م هی نشسههت د .تابسههتان را بههه يمکههاری بهها خههانواده در امههور

مهورد احتهرام وخهژه ی بزرگهان روسهتا بهود .در اولهین اعهزامش بهه ج ههه ،

مسوولی تخرخ چی رابر عهده گرف  .مسوولیتی که بهه شههادت تهارخ دفهاع مقهد  ،يمهواره خهالص تهرخن و فهداکارترخن نیرويها را بهه خهود جهب مهی کهرد .شهدت
تاثیرگباری و نفوذ اخشقیش در میان يمرزمان و ايالی روستا را از تشیی ج ازه ی متفاوت و باشکويی که در شهادتش برگزار شد می توان درخاف .
وصی نامه:
نیه

در آخهرت .علهی وار باشهید و از

برادران و خوايران گرامی! د به دنیها م دخهد ،امها ريهاخش يهم نسهازخد .در آن بهبر عمه صهال را برخزخهد بهرای برداشه پهادا

خط وی خار نشوخد ،يرچ هد کهه اخهن کهار مشهکشت زخهادی را بهه يمهراه دارد .بهرادران انجمهن اسهشمی! موقعیه شهما بسهیار حسها

مهی باشهد .دشهم ان سهعی در

اشکا و کارشک ی در کاريای شما را دارند ،اما يمچ هان پاخهدار و پاخهدارتر باشهید .ای دخهن داران و ای شهیعیان علهی بهن ابیطاله ! کجها بهه غیهرت شهما مهی گ جهد کهه
تسلط کفار بر ما و دخن اسشم باشد و شما حرک نک ید؟!
خاررات:
ع دال ّ ی ازبرگزارک دگان اصلی مجال

مبي ی و ادعیه در روسهتا بهود .بها وجهود سهن کهم  ،کهش

يهای قهرآن و نهضه سهوادآموزی روسهتا را اداره مهی کهرد .انجمهن

اسشمی ال صر و پاخ اه يای مقاوم از انرژی او در امور ت لیغات که به ح در آن نخ ه بود ،بهره يای فراوان بردند .با و
ع دال ی پوسکانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محسن پیروان
تاریخ تولد1688/3/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
خانواده ی محسن  ،مبي ی  ،سرشار از شهور انقشبهی و از اولهین کسهانی بودنهد کهه بهه محهض درگبشه آخه الهه بروجهردی د بهه امهام(ره)سهاردند .پهدر کهه کرامه
نف

و فضیل اخشقش زبانزد اي مح و مهورد احتهرام خها ّ و عهام بهود ،چ هان در راه تربیه فرزنهدان يمّه گماشه کهه ازيرکهدام بهازوئی بهرای بدنهه ی انقهش

در کازرون ساخ  .محسن بصیرت سیاسهی و دخ هی خهود را در مهتن فعالیه يهای انقشبهی کهه عمهدتاً تحه تشهکیشت انجمهن اسهشمی صهورت مهی گرفه  ،گسهتر
داد و در اخن راستا به م اظره ک ده ای قوی بهرای روخهاروئی بها تحرّکهات فکهری گرويه
انجام داد ،توروه ی م افقین را در رراحی خه
ج هه و علیرغم مخالف يا ،گهام در راه ج ه

يها ت هدخ شهد .رهی خه

عملیهات تهرور توسهط دانهش آمهوز يمکشسهی ا
گباشه و په

عملیهات يوشهم دانه کهه بهه ابتکهار شخصهی خهود

کشه و خ ثهی کهرد 86.سهاله بهود کهه بها وجهود حضهور بهرادرانش در

از باريها مجروحیه يهای شهدخد ،سهرانجام در عملیهات والفجهر مقهدماتی چههره از زمی یهان پ ههان کهرد،

در حالی که ساع يا به ع وان مسوو گروه تخرخه  ،مع رگشهائی کهرده بهود و سها

بهه دلیه مجروحیه شهدخد بهه چهادری م تقه شهده بهود تها در فرصه م اسه

به عق حم شود
وصی نامه:
مادرم! می دانم که زخاد ناراحه يسهتی ،آمها تهو اآلن در حها آزمهاخش يسهتی و باخسهتی کهاری ک هی کهه فهردا پهیش روی فارمهه زيهرا( ) روسهفید باشهی .خهوايران
عزخزم! در

ياختان را بخوانید و درپرور

برادرم مسلم بکوشید تا از يمهین آغهاز کهودکی او را بها قهرآن آشه ا سهازخد .بهرادرم حسهن! نهه ت هها تهو بلکهه يمهه ی معلمهان

سعی ک ید در کارتان کمتر اشت اه باشد ،که خدای ناکرده کوچ

ترخن اشت اه شما ممکن اس عده ی زخادی از نوجوانان را از انقش اسشمی د زده ک د.

خاررات:
محسن تحصیشت ابتدائی خود را با موفقیّ کام پشه سهر گباشه  ،در حهالی کهه معمهوالً بهدون آمهادگی و ت هها بهرای شهرک در امتحانهات از ج ههه بهر مهی گشه .
وقتی برادربزرگش تح تعقی ساوا قرارگرف  ،مسوولی برقراری ارت ا وت اد اعشمیه را به دلی سن کم و جل توجه کمتر بر ع
محسن پیروان.jpg

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمد (فرشید) پیرویان
تاریخ تولد1685/3/14 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمد در خانواده ای سرش ا
توسط برادر شاخسته و ارزشم د
آش ا شد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
موجودتیس
محمد پیروخان.JPG
موجودنیس

به دنیا آمد  .دو ساله بود کهه بهه اتفها خهانواده بهه نورآبهاد ممسه ی رفه و تحصهیشت ابتهدائی و راي مهائی خهود را در آنجها سهاری کهرد.
شهید علهی اک هر کهه از جملهه شههدای شهاخص شهرسهتان و فرمانهده ی محهور عملیهاتی سوسه رد بهود ،بها مسهائ دخ هی و سیاسهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حیدر توانی بلیانی
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/7/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حیدر ،فرزند خانواده ای مبي ی و کم بضاع بود .تولهد

 ،خیهر و برکه فراوانهی را بهرای خهانواده بهه يمهراه داشه  .بهه بهازی بسهیار عشقهه م هد بهود و ظهاير پها و

آراسته ،حسن خل و صهداق  ،متانه و کهم حرفهی و آرامهش و سهادگیش ،او را دوسه داشهت ی جلهوه مهی داد .دوران دبسهتان و راي مهائی را بها موفقیه سهاری کهرد و
در نوجوانی با شور و شو بسیار ،ندای ح رل هی امّه را بهه ري هری امهام(ره) يمرايهی کهرد .در خکهی از رايایمهائی يها بهه ضهر بهاتوم از ناحیهه ی پها مجهروح شهد و
مدتی در راه رفتن مشک داش  .به دلی سن کهم از اعهزامش بهه ج ههه جلهوگیری شهد  ،امها سهرانجام موفه شهد از ررخه گهروه فهدائیان اسهشم در شهیراز ،خهود را بهه
ديشوخه برسهاند .حیهدر در دومهین بهار اعهزام ،شههادت خهود را در عهر

ده روز آخ هده  ،پهیش بی هی کهرد و درسه ده روز په

از اعهزام و در حهالی کهه عملیهات يهای

س ین و ج های نام ظم را تجربه کرده بود به آرزوخش رسید.
وصی نامه:
من می روم تا اخن دشمن اسشم ،اخن کفر و اخن نوکر شیطان بهزر را از خاکمهان بیهرون که م و اگهر نصهی شهد بهه درجهه ی فهی سه ی اهلل برسهم .بهه مله مسهلمان
و شهههیدپرور کههازرون يشههدار مهی ديههم کههه نیرويههای شهیطان بیکههار ن شسههته انههد و بههه وسهیله ی عوامه داخلهی و خههارجی و بهها فرخه دادن ع اصههر ناآگههاه در صههدد
متزلز کهردن نظهام جمههوری اسهشمی يسهت د .انسهان تها بهه چیهزی اخمهان نداشهته باشهد ،چ ونهه ممکهن اسه در راه آن بج هد؟! از پهدران و مهادران مسهلمان مهی
خوايم که جلوی فرزندان خود را در راه خدا ن یرند و ب بارند که در اخن راه خون بدي د تا انقش به ري ری امام به پیروزی نهائی برسد.
خاررات:
حیدر با سری پرشور و احساسهی عمیه  ،بهه دفهاع از مکته انسهان سهاز اسهشم  ،يمه مهی گماشه  .بها ن ه هانی در شه و شهرک در فعالیه يهای پاخ هاه مقاومه
مساجد ،عش خود را به آرمان يای انقش نشان می داد .به اتفا دوستانش ،شهید صمد دشت ان و شهید محمود بريم د ،پاخ اه مقاوم
حیدر توانی.jpg

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید میثم توکلی
تاریخ تولد1651/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/7 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
میثم در خکی از روزيای بههاری در روسهتای محهروم مهورد  ،خهانواده ی مهبي ی و سهاده ی خهوخش را بها تولهد
شاخسته ا

غهر درشهادی و سهرور کهرد .يوشهم دی و اخهش

 ،تحسین بران یز بهود و دوران تحصهیشت را بها رضهاخ خهارر آموزگهاران و اولیهاء بهه پاخهان رسهانید .بها دسه بهردن درتهارخ تولهد ش اسه امه اخهش موفه

شد به ج هه اعزام شود .نه سرمای شهدخد کردسهتان و نهه گرمهای راقه فرسهای ج هو  ،يیچیه
م صهر ک هد .مهدتی در کارگههاه مکهانیکی کهار کهرد امهها بها شههادت معلمههش« دارخهو
مجروح شد ،اما ق

نتوانسه روح پیکهارجوی او را از اعهزام يهای متعهدد و پشه سهريم

ديهداری» بهاز يههوای ج ههه يها رهاقتش را ربههود .در خرمشههر از ناحیهه کمههر

از به ودی کام به س ر بازگش  .نهر جاسم دالورمردی يای او و يمرزمان غواصش را يرگز از خاد نخوايد برد.

وصی نامه:
دوستان و عزخزان! زمانی اس که نشان ديیم ي کامی کهه در عاشهورا بهه سهی ه مهی زنهیم و حسهین جهان مهی گهوئیم  ،راسه اسه و رخها نیسه  .از شهما يهی تهوقعی
ندارم  ،جز آن که سشح مرا از زمین بردارخد و رايم را ادامهه ديیهد .از ايهالی روسهتا

مهی خهوايم کهه بهرای عمهران و آبهادی محه دسه در دسه دي هد و مطمهون

باش د تا متحد ن اشه د  ،کهاری از پهیش نخواي هد بهرد .پهدر و مهادر عزخهزم ! نک هد خهدای ناخواسهته شههادت مهرا بهه رخ مهردم بکشهید ،بلکهه بها آنهها اخهش و رفتهاری
اسشمی و خداپس دانه داشته باشید .نمازتان را به موق بخوانید و احکام دخن را به پا دارخد.
خاررات:
میثم بسیار کم سن و سا بهود کهه بها اصهو و احکهام مهبي ی آشه ا شهد و حضهور در مجهال

مهبي ی را تجربهه کهرد .بها پیهروزی انقهش  ،مسهجد و مجهال

مراسم سخ رانی يا را سکوی رسیدن به کما قرار داد و در حالی که با سن کم و تحم مشقات بسیار  ،مساف بین دو روستای مورد
میثم (ارسشن) توکلی.jpg

ادعیهه و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدکاظم توکلی
تاریخ تولد1684/6/8 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمدکاظم در روستای محروم مورد و در خانواده ای کم درآمد متولهد شهد .از کهودکی خهود را مقیهد بهه برپهائی فهرائض دخ هی و عمه بهه احکهام دخهن مهی نمهود .بهه
مسجد و فعالی در پاخ اه يای مقاومه  ،عشقهه ی بسهیار داشه و در عشه ورزی نسه
(ره) تاکید وخژه داش و در ش عملیات با خرخد خ
بوی خو

بهه ري هر و مهراد

 ،پاخهدار و اسهتوار بهود .يمهواره بهر فرمهان بهردن از امهام

شیشه عطهر ،بهه يمرزمهانش گفه  «:مهی خهوايم خهود را معطهر سهازم تها اگهر خداونهد ،شههادت را نصهی م کهرد ،بها

به دخدار موالخم ،حضرت اباع داهلل(ع) بروم».

وصی نامه:
بهرادران و خهوايران عزخهز! دشهمن از مسهجد و محهرا مهی ترسهد و تها زمهانی کههه مسهاجد مها س رحضهور جوانهان پرشهور باشهد ،شهیطان و شهیطان صهفتان داخلهی و
خارجی نمی توان د مها را از ارز

يهای اسهشمی و انقهش  ،جهدا ک هد ،په

بهه فرمهوده ی اماممهان عمه ک هیم کهه گفت هد «:مسهاجد سه ر اسه  ،سه ريا را حفهظ

ک ید».
خاررات:
محمدکاظم ،عش به انقش و شهادت را با ي رم دی تمهام بهه بهرادر کهوچکش  ،میهثم کهه دو سها بها او اخهتش سه ی داشه  ،نیهز م تقه کهرد .زنهدگی و شههادتش
نه ت ها بر برادر  ،که بر دخ ر يمرزمان نیز تاثیر عمیقی بر جای گباش  .يم چ ان که در حیات ،بر روا زندگی میثم حسا
محمدکاظم توکلی.jpg

ون

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید غالم رضا جعفری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/4/13 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
غههشم رضهها در روسههتای الی ه زاده شههد و در ان ههوه مشههقات و گرفتههاری يههای زنههدگی بالیهد .از اوان کههودکی بههه رعاخ ه مسههائ شههرعی ايمی ه مهی داد و بههه احکههام و
فرائض عم می نمود .برای گبرانهدن تحصهیشت  ،بهه يمهراه خهانواده بهه روسهتای بلیهان آمهد و دوران ابتهدائی را در عهر
به اتمام رسانید ،در حهالی کهه مشهک سه ی مهان از آن شهد کهه اخهن دوره را در عهر
مانهد و در عهین حهها از حهوادث اجتمههاعی آن زمههان و بهه وخهژه انقههش و ج ه
محرم ،از ناحیه ی سر مورد اصاب گلوله قرار گرف و استعداد

را در کش

چههار سها و بها موفقیه کامه و سهتودنی

سهه سها رهی ک هد .در دوران راي مهائی نیهز يمچ هان ،ممتهاز و مح هو بهاقی

 ،غافه ن ههود .در اولهین اعهزام بههه ج هههه ی عهین خههو

و در مرحلههه ی دوم عملیهات

عش نیز به وجه احسن به م صه ی ظهور رساند.

وصی نامه:
من به ع وان خ

فرد مسلمان ،وظیفه ی شرعی دارم که با می و رغ

کامه بهه ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه اعهزام شهوم و پهوزه ی ابرقهدرت يها را بهه يهم بمهالم.

پروردگارا! تو خود شايدی که پیکار ما نه به خارر قدرت و جش  ،بلکهه بهرای آن اسه کهه حکومه حه  ،پاخهدارتر گهردد .بهه شهما وصهی مهی که م کهه اخهن شههادت
را به دوستان و آشه اخان ت رخه

ب وئیهد .از پهدر و مهادرم مهی خهوايم کهه در شههادتم ناراحه ن اشه د و سرشهان را بهاال ب یرنهد کهه جهوان خهود را فهدای مکته قهرآن

کرده اند .شما را به خون شهدا قسم مهی ديهم کهه تهاب والخه فقیهه باشهید و در يمهه حها  ،خهار و غمخهوار ري هر انقهش  .از بهرادران انجمهن بهه وخهژه انجمهن ال صهر
تقاضام دم که اسشمی بودن خود را در يمه حا حفظ ک د و ن بارند يیچ ونه ای خدشه ای به انجمن وارد آخد.
خاررات:
غشم رضا نوجوانی خوخش را وق رايایمهائی يها و ت لیغهات انقشبهی کهرد .بها وجهود پهرداختن بهه در
برای يرنوع کم

و مشه  ،آن يهم بهه گونهه ای کهه تقرخ ها بهی رقیه مهی نمهود،

و يمکاری  ،از تهیه و ساخ کلیشه گرفته تا پارچه نوخسی و پخش اعشمیه و برگزاری مراسم ادعیه و آموز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید کاظم جهان تاب
تاریخ تولد1681/5/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
کههاظم ،فرزنههد خههانواده ای مههبي ی بههود کههه در خه

روز گههرم شهههرخورماه او را از خداونههد يدخهه گرفت ههد .از کههودکی بههه مراسههم عههزاداری اباع ههداهلل(ع) عشقههه ی بس هیار

داش و يمواره نقش علمدار را بر عهده مهی گرفه  .بها وجهود سهن کهم ،يمهراه بها پهدر در رايایمهائی يهای انقهش شهرک مهی جسه و خهود را سهرباز کوچه
زمان و خمی ی ب شکن می نامید .خودساخته و ساد ه زخس بود و نسه

بهه اسهرا بهه شهدت حساسهی نشهان مهی داد .در اخهام تعطیه کمه

بر صله ی رحم بسیارتاکید داش  .اولین اعزامش با عملیات والفجهر  1يمزمهان شهد  .در ن هرد فهاو بهر اثهر مهو انفجهار بهی يهو

امهام

خهر پهدر مهی شهد و

گشه و تها مهدتها بعهد ،درگیهر اثهرات

آن بود .در عملیات کربشی  ، 3درخاچه ی مايی واق در م طقه ی شلمچه  ،میقات کاظم شد و جسد پاکش تا دوازده سا بعد به خانواده باز ن ش .
وصی نامه:
اخ جان بر حس وظیفه ای که در ق ا اسشم و انقهش داشهتم از يمهه چیهز و يمهه که

خهودم گبشهتم ورايهی ن هرد بها کفهر جههانی کهه خه

ت هه در مقابه اسهشم

اخستاده اس  ،شدم تا بتوانم وظیفه ام را انجام ديم .خانواده ی عزخزم! شهما کهه سهرماخه ی خهود را بهه ج ههه فرسهتادخد تها کمکهی بهه انقهش کهرده باشهید ،از شهما مهی
خوايم که در شهادتم ،اندوه به خود راه نديیهد و اجهر خهود را ضهاخ نسهازخد .پیهامم بهه دوسهتان و آشه اخانم اخهن اسه کهه اگهر مهی توانیهد ج ههه يها را پهر ک یهد و اگهر
براختان مقدور نیس  ،سعی ک ید در پش ج هه با در

خواندن و پر کردن مساجد ،به اسشم و مسلمین خدم ک ید.

خاررات:
کاظم  ،ورزشکار باش اه بدن سهازی خی هر بهود و در ک هار پهرور

جسهم ،از فعالیه يهای مهبي ی ،ن ه هانی در پاخ هاه يهای مقاومه و نیهز ادامهه ی تحصهی در ج ههه

غاف نمی ماند .در پاس به خوايش خوخشاوندان م ی بر عدم بازگش به ج هه ،يمواره خود را با شهید جواد کارگرخان که از شهد
کاظم جهانتا .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید مسلم جهان میهن
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1631/3/17 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مسلم در خانواده ای کم درآمد و بسهیار زحمهتکش متولهد شهد .در کهودکی اسهتعداد سرشهاری داشه و خ هده از ل هانش محهو نمهی شهد .رشهید ونیروم هد بهود و چ هان در
راه پاسداری از انقش مشتا و مصمم می نمود کهه يربهار بعهد از شهرک در رايایمهائی افسهو
يمراه با فدائیان اسشم در گروه ج
 16روزپه

مهی خهورد کهه چهرا لیاقه شههادت را نداشهته اسه  .په

از آمهوز

يای نام ظم کهه زخهر نظهر و تحه فرمهان شههید دکتهر چمهران عمه مهی کردنهد ،بهه خهدم پرداخه  .مهادر مهی گوخهد «:مسهلم

از آن کههه امههام(ره)درآغههاز ت عیدشههان فرمودنههد سههربازان مههن اک ههون در شههکم مادرنههد  ،بههه دنیها آمههد .وقتهی بههه خههارر سههه روز اعتصهها غههباخش سههرانجام

رضاخ نامه را امضاء کردم دستم را گرف و گف  :اگهر شههید شهدم خهودم دسهت را مهی گیهرم و بهه بهشه مهی بهرم».
و پرخطر ،جوان مهردی ،سهخاوتم دی و رأفه و عطوفه  ،از مسهلم ،خه

رشهادت يهای داورل انهه در مواقه حسها

رزم هده ی تمهام عیهار سهاخته بهود .روز ق ه از شههادت مويهای خرمهائی و حلقهه حلقهه ا

را

که بسیار به آن می بالید  ،کامشً کوتاه کرد و در کرخهه غسه شههادت گرفه و يمهان گونهه کهه شههید رخختهه گهران ،فرمانهده ی اصهفهانی گهروه ،شه ق ه بها دخهدن
گفته بود ،فردای آن روزدر وعده ی مشقات با پروردگار

احواالت او پیش بی ی کرده و به برادر

حاضر شد.

وصی نامه:
از شما می خوايم که ير ش دو رکع نماز برای ظهورآقها(عهج) و دو رکعه بهرای سهشمتی امهام بخوانیهد و او را ت هها ن بارخهد .م هادا در سهو مهن اشه
اماممههان در سههو مصههطفی اش ه

برخزخهد کهه

نرخخ ه  .از بههرادران عزخ هزم م هی خههوايم کههه در راه اعههتشی اسههشم بکوش ه د و از خههوايرانم م هی خههوايم کههه عف ه و پاکههدام ی را

سرلوحه ی زندگی خوخش قرار دي د .پروردگارا! بر محمّهد و آلهش درود فرسه و سهاايیان اسهشم را کهه بهه صهیان از کشهوريای اسهشمی يمّه گماشهته انهد ،بها تهوان
خودت خاری بفرما.
خاررات:
خاررات خانواده گوخای آن اس که مسلم از بچ هی نشهانه يهای خه
در ي ام مر و زمانی که مسلم ت ها خ
مسلم جهان میهن.jpg

سا داش  ،نس

به مراق

شههید درراه حه را يمهواره بها خهود داشهته اسه  ،چ هان کهه پهدربزر ِ باخهدا و سهلیم ال ّفسهش،
وخژه از او به مادر

سفار

کرده بود .مسلم باريا از ب د م

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالنبی حبیبی
تاریخ تولد1683/6/13 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دال ّ ی ،از ابتهدای تولهد ،چههره ای مح هو و نهورانی داشه و نهوزادی صه ور و آرام بهود .درکهودکی بها شهرک در مسهاجد و مراسهم عهزاداری ايه بیه (ع) ،مح ه
اخن خاندان فیّا

را در د خود نهادخ ه کهرد .بها تشهوخ و پشهتی انی خهانواده در رايایمهائی يها و شعارنوخسهی علیهه رزخهم پهلهوی شهرک مهی جسه و بها پیوسهتن بهه

حههز جمهههوری اسههشمی ،عمههده ی فعالیه يههای خههود را در آن متمرکههز کههرد .اخههش

فههراوان و صههفای بههار ش ،يمههه را تحه تههنثیر قههرار مهی داد و در توسههعه ی

مهارت يهای فهردی و بیه ش مهبي ی و سیاسهی خهود  ،لحظهه ای آرام و قهرار نداشه  .سهکان داران خ هان درخهائی لشهکر المههدی و شهکارچیان تانه

کهه در عملیهات

يای بدر و والفجر با او يم رزم بوده انهد ،يرگهز رشهادت يهاخش را از خهاد نخواي هد بهرد .گلولهه ی آرپهی جهی دشهمن ،نامهه رسهانِ عشهقش شهد و قهاخ عاشهورا مرکه ِ
سفر

به عر

مع ود ،تا آن يمه البهه يها و زاری يهاخش در شه ق ه از عملیهات و ي هامی کهه بها آن صهدای ملکهوتی بهرای رزم هدگان دعهای توسه مهی خوانهد،

مق و درگاه افتاده باشد.
وصی نامه:
اک ون که قلم در دس گرفتهه  ،مشهغو نوشهتن وصهی نامهه ام يسهتم ،در فکهرم کهه چ ونهه سهخ ی را بهر روی کاغهب بیهاورم کهه مسهوولی آفهرخن باشهد .ای مهردم!
تارخ نشان می ديد کسانی که اعمالشان بر م ای باور به معهاد بهوده ،يمهواره انسهان يهای موفه و خوشه ختی بهوده انهد و شهادی واقعهی را حه
شاخد مح

کهرده انهد .مادرجهان!

تو به من حجابی براخ شود ،اما بهدان کهه فرزنهدت خوشه خ شهده اسه  .از بهرادرانم ع هدالعلی و ع دالرسهو مهی خهوايم کهه راه مهرا کهه يمانها راه امهام

و حز اهلل اس ادامه ديید و در زندگی دوستانی انتخا ک ید کهه شهما را بهه راه خهدا بخوان هد .خهوايرانم! حجها را کهه حهافظ خهون مهن اسه حفهظ ک یهد و مطالعهه
ی کت سیاسی و اسشمی و شرک در نماز جمعه را فرامو

نک ید.

خاررات:
ع دال ّ ی  ،در کودکی بهه خهادگیری قرائه قهرآن پرداخه و در اخهن مسهیر ،چ هان پیشهرف کهرد کهه باريها در مسهابقات مختله موفقیه يهای متعهددی کسه نمهود.
برای ارتقاء بی ش سیاسی و عقیدتی خود و ساخرخن ،از تمام فرص يا و امکانات حز بهره می گرف ودر اخن راه ،خاور يمیشه يمراه
ع دال ی ح ی ی.JPG

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید غالمحسین حسنی
تاریخ تولد1681/11/5 :
تاریخ شهادت1631/5/7 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
غشمحسین در خانواده ای مهبي ی و روسهتائی بالیهد .در کهودکی بهه مکته خانهه رفه و قرائه قهرآن را آموخه  .په
کازرون آمد و دوره ی راي مائی را در میهان ان هويی از مشهکشت بهه پاخهان بهرد .بهه محهض آغهاز ج ه

از دوره ی ابتهدائی بهرای ادامهه ی تحصهی بهه

بهه ج ههه شهتاف و در تمهام صهح ه يهای حسها

آن دوران از

شکستن حصر آبادان و سوسه رد گرفتهه تها ديشوخهه ،داران ،رملهه ،بسهتان و دانیها شهرک جسه  .بهه گفتهه ی دوسهتانش درعملیهات فهت الم هین ،مع هر حملهه را بهه
اندازه ی ع ور خ

تان

تا زخر خهاکرخز دشهمن از وجهود مهین پاکسهازی کهرد و در يمهین عملیهات از ناحیهه ی دو پها بهه شهدت مجهروح شهد و بها آن کهه پهای راسهتش

يمچ ههان م هی ل ی هد ،بههرای شههرک در حملههه ی رمضههان ،دوبههاره راي هی شههد .مرحلههه ی پ ه جم يم هین عملی هات ،غشمحس هین را دسههتمزدی جههاودان بخش هید وتش هیی
پیکرپاکش در حالی که ترکش خمااره ،دستانش را از بدن جدا کرده بود ،خادآور مظلومی پرچمدار قیام عاشورا شد.
وصی نامه:
امروز ،کربشی انقشبمان ،خون مهی خوايهد و مهن مهی روم تها شهاخد نی هوائی را بیهابم و در عاشهورای دوران ،يدخهه ی ناقهابلی در راه پیهروزی حه بهر باره و اسهلم بهر
کفر در پیشه اه مهوالخم ،حضهرت مههدی(ع) تقهدخم نمهاخم و بهه پروان هان جاوخهد شهم والخه بایونهدم.از مهردم شههیدپرور بلیهان مهی خهوايم کهه جلهوی فرزنهدانتن را
ن یرخد وب بارخد که به ج هه بروند و نیزآنان را در اخن راه تشوخ ک ید  ،چرا که در برابر خون شهیدان ،شرعاً مسوولید.
خاررات:
تحصهیشت دبیرسههتانی غشمحسهین بهها او حههوادث انقهش  ،مصههاد شههد و او در صه او م ههارزان جهای گرفه  ،تهها آن جهها کههه دراثهر پرخهدن از پشه بههام خانههه يهها
ي ام فرار از دس منمورخن حکومتی آسی دخد .با پیروزی انقش و يمزمان با ادامه ی تحصی در دبیرستان به کار بر کشی روی آورد
غشمحسین حس ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدجلیل حسینی
تاریخ تولد1683/3/61 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
سیدجلی  ،پرور

خافتهه ی خهانواده ای مهبي ی در روسهتای بلیهان بهود .کهودکیش در نهاخه مههر و مح ه و در آغهو

دانش آموزان ممتاز و فعها کهش
جهههرم رفهه و بشفاصههله پهه

گهرم خهانواده گبشه  .در تحصهیشت ،خکهی از

بزرگسهاالن امهام حسهن(ع) بهود .تهازه نوجهوانی در سهن و سها راي مهائی بهود کهه بهرای آمهوز
از بازگشهه  ،رايههی دخههار عشهه و خههون شههد .مشهه عاشههقی را در کههش

نظهامی بهه خکهی از پادگهان يهای

يههای ديلههران ،دشهه ع هها  ،حهها عمههران ،آبههادان،

خسروآباد،کردستان و سرانجام شهلمچه بهه شاخسهت ی نوشه  .درعملیهات کهربشی په ج ،تهرکش خماهاره نوخهد وصهلی شهیرخن بهه او داد و جهام شههادت را از دسه جهدّ
بزرگوار

اباع داهلل (ع) که از عم جان و ژرفای روح شیفته ا

بود ،نوشید.

وصی نامه:
پروردگار! اگر شهادت من خدمتی بهه جههان اسهشم اسه  ،يرچهه زودتهر مهرا بهه فهیض برسهان و اگرحیهات مهن مهی توانهد بهرای جههان اسهشم ،زنهدگی سهاز باشهد ،بها
افتخار نصی م فرما .از ايالی روستا می خوايم که از بهرادران انجمهن اسهشمی ال صهر ررفهداری ک هد ،چهرا کهه مهن يرچهه از زحمهات آنهان ب هوخم بهاز کهم اسه  .پهدر و
مادر عزخزم! زمان آن فرا رسیده کهه يمچهون موالختهان ،حسهین(ع) بهرای رضهای خهدا و پاخهداری دخهن و تحقه اسهشم ،فرزنهدتان را قربهانی ک یهد .در فهرا مهن صه ور
باشید و سرتان را بهاال ن هدارخهد.خهوايرانم! ان شهاءاهلل کهه جهوا گهوی خهون مهن باشهید و از بهرادرانم مهی خهوايم کهه مسلسه بهر زمهین افتهاده ی مهرا بردارنهد و تها
آزادی قد

عزخز ،به فرمانديی خمی ی روح خدا بج د.

خاررات:
سیدجلی پ

از پیروزی انقش  ،يم هام بها بسهیاری از نونههاالن روسهتا در کهش

شرک جس و بی ش مبي ی خود را به سرع ارتقاء داد .آن گونه که يم س رانش
سیدجلی حسی ی.jpg

يهای قهرآن و اصهو عقاخهد کهه در آن زمهان در سهطحی گسهترده برگهزار مهی شهد،
می گوخ د ،يرگز آرام و قرار نداش و ير

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید سیدجواد حسینی
تاریخ تولد1685/8/8 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
سیدجواد ،در روستای مهرنجان بهه دنیها آمهد .جهائی کهه تحصهیشت ابتهدائی و راي مهائی خهود را سهاری کهرد .بها پاخهان دوره ی راي مهائی بهرای امهرار معها

بهه کهار و

فعالی پرداخ و در عین حا از شهرک در حهوادث انقهش  ،غافه ن هود .دقّه  ،نظهم ،حوصهله و پشهتکار او در کاريهائی کهه بهر عههده مهی گرفه  ،مثها زدنهی بهود.
در تشکی پاخ اه يای مقاوم و برگهزاری کهش

يهای عقیهدتی – سیاسهی ،پیشهتاز بهود و بها شهروع ج ه

تحمیلهی  ،بهه سهرع يمهراه بها دوسهتانش بهه ج ههه يها

شتاف  .زبیدات ،جزخره مج ون ،اخشم ،فکه و شلمچه خها خهود را در زخهر گهام يهای مصهمّم و آگهايش بهه شههادت گرفت هد تها نقهش يهای متفهاوت و متعهددی را کهه
سید جواد به ع وان بی سیم چی  ،خدمه ی  866مه دسی رزمهی ،مخهابرات  ،ته

تیرانهداز و پداف هد بهر عههده گرفتهه بهود ،بهه زخ هائی بهر سهی ه ی خهود حه

ک هد .در

کربشی  ، 3مفقود شد تا مان د مادر  ،بی بی زيرا( ) در زمره ی شهدای گم امِ جاوخداالثر ،ماندگار شود.
وصی نامه:
ای گروه م تظران! شهادت گواراختان باد! بشتابید کهه دسهتور خهدا رسهید .يمهواره پريیزگهار باشهید و وظهائ خهود را بها کمها نظهم و دقه انجهام ديیهد .در میهان مهردم
صل و صفا برقرار سازخد و بیماران را يرگز فرامهو

ن مائیهد .حقهو يمهدخ ر را رعاخه فرمائیهد و بههو

باشهید تها دخ هران در عمه بهه قهرآن از شهما سه ق نجوخ هد.

پدر و مادر بزرگوارم! امیدوارم سشم گرم و آتشین مهرا کهه در میهان آتهش و خهون مهی رسهانم ،بها کمها میه و صهمیم قله بابخرخهد .مادرجهان! حتمهاً بهر سهر مق هره ی
شهدا بروخد و به خاد اخن عزخزان فاحه بخوانید .ای برادرانم! يرگز از دعوت به سوی ح و م ارزه با فساد دس برندارخد.
خاررات:
سیدجواد در کودکی ش ونده ی پرو پاقر

جلسهات مهبي ی بهود و په

از پخت هی و بال هدگی  ،خهود بهه خکهی از مؤسسهین و گردان هدگان اخهن کهش

انجام امور ت لیغات و به راه انداختن جلسات ،تخصص داش و ت وع توان م دی ياخش در عهده دار شدن مسوولی يای چ دگانه در ج هه
سیدجواد حسی ی.jpg

يها بهد شهد .در

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمد خادم پیر
تاریخ تولد1684/8/11 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمد در خانواده ای مهبي ی و متعهّهد پها بهه يسهتی گباشه  .دوران تحصهی ابتهدائی را در مدرسهه ی مهرآت و راي مهائی را در مدرسهه ی محسهن پهور گبرانهد ،ب ها بهه
شراخط خا

زمانی در کش

او راي مهائی تهر تحصهی کهرد و ب های اصهرار بهر رفهتن بهه ج ههه را گباشه  .يرچ هد دوره ی آموزشهی را در پادگهان شههید دسهتغی

کازرون به اتمام رسانده بود ،اما به دلی سن و سا کم از رفهتن بهه ج ههه بهاز داشهته شهد .په

از آن چ هان شه و روز مسهوولین بسهیج را بها پافشهاری يهای خهود بهر

يم زد که سرانجام با دس بهردن در ش اسه امه موفه شهد جهواز حضهور در ج ههه را ب یهرد .محمهد در حهالی کهه در پادگهان ابهوذر واقه در م طقهه ی سهر په ذيها ،
مشغو گبراندن دوره ای تکمیلی و کس آمادگی برای شرک در عملیات بود ،در اثر اصاب ترکش در جرخان بم اران يوائی دشمن ،شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
من در اخن مدت ناچیز که در ج هه يا بوده ام به اخهن نکتهه پهی بهرده ام و خیلهی يهم بهه آن اخمهان دارم کهه شههادت  ،سهرخ تهرخن راه تقهرّ بهه خهدا مهی باشهد.مهادر
جان! از اخن که فرزند خوبی برای تهو ن هوده ام مهرا به خش و يمچهون بقیهه ی مهادرانِ بهرادرانِ شههیدم افتخهار کهن کهه مهن در چ هین رايهی قهدم گباشهته ام .ای امّه
شهیدپرور! جوانان ما دخ ر اللهه يهای سهرخ را بهرای حجلهه گهاه عروسیشهان نمهی خواي هد بلکهه بهرای حجلهه گهاه شهادتشهان مهی خواي هد .بهرادران! مهن اخهن را در
کرده و به خقین رسیده ام که اسشم ،انقشبی تهرخن مکته اسه  .در اخهن موقعیه جههانی ،پشه کهردن بهه شهر و غهر  ،کهار کمهی نیسه و خیلهی از انقشبیهون غیهر
مسلمان از عهده ی آن بر نخواي د آمد.
خاررات:
محمد در جرخان انقش  ،ت ها نه سا داش  .اولهین فعالیه يهای خهود را په

از پیهروزی انقهش و بها ن ه هانی در بسهیج آغهاز کهرد .اخشقهی نیکهو و م شهی متعهاد و

آرام داش و به يی وجه در يی موردی ،ت دی به خر نمی داد .ت هاخکی دو بار در برخورد با گروي
محمد خادم پیر.JPG

يا ،کار

به دعوا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید وحید خالقی زاده
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1633/11/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
وحید از کودکی و در خانواده بها روح اسهشم و تعهالیم آن آشه ا شهد .يشه سهاله بهود کهه انقهش  ،او گرفه و بها اخهن يمهه در جمه آوری سه
مههنمورخن و سههربازان کم ه

م هی کههرد .اخّ هام تحص هی را در دبسههتان سههعدی و مدرسههه ی ش هیخیان ،سههاری کههرد و تابسههتان يهها را میهمههان خی ها خانههه ی پروخ هزی در

بازارچه ی شاه حمزه می شد تا کار و در
که سه برادر

بهرای روخهاروئی بها

را بها يهم آموختهه باشهد .از زمهانی کهه آمهوز

نظهامی را گبرانهد ،دغدغهه ی اعهزام ،آسهوده ا

نمهی گباشه امها از آن جها

يمزمان در ج هه يا بودند ،نه ت ها خهانواده کهه دوسهتان نیهز بهه شهدت بها رفته ش مخالفه مهی کردنهد .پهدر کهه دچهار سهکته ی قل هی شهد ،بهه اصهرار

خانواده چ د روزی را به مرخصی آمد و در بازگش در حالی کهه بها آرپهی جهی بهه گشه و ش اسهائی نیرويهای زريهی رفتهه بهود ،توسهط دشهمن ش اسهائی شهده و يهد
خمااره قرار گرف  .دوران نقاي را در بیمارستان صحرائی بهه سهر بهرد و درسه در روزيهائی کهه بههار نوخهد شهکوفائی مهی داد ،پرپهر شهد تها ثمهرِ پهر بههای خهانواده در
روز محشر باشد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
وحید در نوجوانی ،قامتی رع ا ،سهیمائی جهبا  ،رفتهاری مهوقر و اخشقهی دل شهین داشه  .خهو
برای کم

پهو

و مهربهان بهود و بهه سهرع در د مخاره جها بهاز مهی کهرد.

به خوخشاوندان در ير شرائطی آماده بود و چون موقعی را برای رفتن به ج هه م اس نمی دخد ،رعاخ حا پدر و مادر را

وحید خالقی زاده.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید قاسم خانی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
قاسم در خانواده ای مبي ی و کارگر به دنیها آمهد .در کهودکی باريها بهه سهختی بیمهار شهد و شهفا خافه  .دبسهتان ابهن سهی ا و مدرسهه ی راي مهائی قدسهی را پشه سهر
گباش و با آغاز ج

کهه يمزمهان بها ورود

بهه کهش

دوم دبیرسهتان بهود ،مشهغو گبرانهدن دوره ی آموزشهی شهد .زودتهر از موعهد ،دفترچهه ی آمهاده بهه خهدم

گرف و به ع وان پاسدار وظیفه  ،با آن که مح خهدمتش را پادگهان شههید دسهتغی کهازرون مقهرر کهرده بودنهد ،بهه ج ههه شهتاف  .بها پاخهان دوره ی سهربازی ،يهر بهار
به محض ش یدن آغاز حمله بار سفر می بسه  .دو بهار مجهروح شهد و حتهی خهانواده نیهز از بسهتری شهدنش در بیمارسهتان يهای کردسهتان ،ارهشع پیهدا نکردنهد .يمهواره
از عق ماندن پش سر کاروان شهدا گشخهه م هد بهود تها آن کهه کهربشی  3از خجاله شهو و اشهتیاقش بهه در آمهد و او را بهه يمهراه بسهیاری از دوسهتانش بهه مرگهی
خواست ی فرا خواند  ،يمان ونه که خهود در سهروده ا

آرزو کهرده بهود:

خهارخم کهن تها بهه

بارالهها! مهن نمهی خهوايم کهه در بسهتر بمیهرم

راي در د س ر بمیرم.....
وصی نامه:
دنیا زندان بزرگی اس که با يرقطره ی خونی کهه از بهدن سهرباز خهدا جهدا مهی شهود ،خکهی از میلهه يهای آن مهی شهک د .زنهدانی کهه باخهد از آن فهرار کهرد .مهادرم! ای
که ي ام خداحافظی اشه

از چشهمان سهرازخر شهد و بهرای بازگشهتن فرزنهدت لحظهه شهماری مهی ک هی ،بهه جهای ل ها

سهیاه ،ل ها

پیهام باهو

و پیهام آور خهون

شهدا با  .عزخزان من ،دوستان و شما مله يمیشهه در صهح ه! توجهه داشهته باشهید کهه يمهه ی مها در محضهر خهدا يسهتیم  .وای بهر حها کسهی کهه امهروز
دخروز باشد .از شما می خوايم که سوره ی واقعه را بخوانیهد و ب ی یهد کهه خداونهد چهه مهی گوخهد .مهن گلهه دارم از بعضهی بهرادران حهز اللههی کهه بها خه

مثه

حهر ضهد

انقش  ،خود را ک ار می کش د .دلم می خوايد در ي ام تشیی  ،ج هازه ام را چ هد لحظهه ای سهر کوچهه ی محلّهه مهان بهر زمهین ب بارخهد تها آن يهائی کهه در اخهن محلّهه
بی تفاوت يست د با دخدن جسد من به خود آخ د.
خاررات:
قاسم در م ارزات انقشبی ،نقشی فعا داشه  .بهه محهض آغهاز ج ه

بهرای شهرک در دفهاع از مکته و اعتقهادات  ،خهود را آمهاده سهاخ  .عشقهه ی عجی هی بهه تیه

المهدی داش و عمده ی حضور خود را در ج هه در اخن واحد رقم زد .ير بار که مراجع می کرد ،با ابزار و وسائ خود ،عک

شهد

قاسم خانی.jpg
موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید سعید خداپرست
تاریخ تولد1688/8/15 :
تاریخ شهادت1638/1/61 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
سعید در ش عید سعید فطهر بها چههره ای بشها

و نهورانی متولهد شهد و نهام خهود را مهدخون اخهن راز بهود .په

از دبسهتان مهرآت ،مدرسهه ی محسهن پهور ،جلهوه گهاه

فعالی يای مهبي ی و انقشبهی او شهد .در عملیهات والفجهر و بهدر شهرک کهرد و در م طقهه ی شهر دجلهه  ،سِهم آرپهی جهی زن را بهه عههده گرفه  .بسهیار قهدردان
زحمات پدرومادر بود و مح

عجی ی بهه اعضهای خهانواده ابرازمهی داشه  .در آخهرخن دخهدار  ،آنهها را بهه نمهاز توصهیه کهرد ،دسه و پیشهانی پهدر و مهادر رابوسهید و بها

روحیه ای مضاع رايی شهد .سهعید در حهالی کهه بهدون سهشح يمهراه بها گرويهی ازدوسهتان درجهاده ی صهلواتی ايهواز بهه شهک خه

صه رهوالنی حرکه

مهی

کردند ،توسط يواپیمايای دشهمن کهه از ررخه سهتون په جم از تهراکم نیهرو در اخهن جهاده بهاخ ر شهده بودنهد  ،مهورد حملهه قهرار گرفه و بهه درجهه ی واالی شههادت
نائ آمد.
وصی نامه:
اسشم وقتی پیروز می شود که مسلمانان با يم اتحاد داشته باشه د ودر زخرخه

پهرچم وخه

شان دفاع نک د وت ها برای اسشم کار ک د واز جان ومالشان درراه اسشم جداشوند

خاررات:
موجود نیس

شهک اسهشمی بسهر ب رنهد وازاخهن شهک خهار وگهروه گهروه بهرای م ها فه

سعید خداپرس .JPG

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید قاسم خرمایی
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
قاسم در خانواده ای کهارگری متولهد شهد و از کهودکی ،بهايو

و ک جکهاو بهود.در  3سهال ی از مهر حتمهی بهه دلیه ابهتش بهه بیمهاری سهرخ

جسه و په

از رهی

دوران دبستان و راي مائی  ،درس يهم زمهان بها او گیهری انقهش  ،وارد دبیرسهتان بعثه شهد .در حها پخهش اعشمیهه در کوچهه ای بهن بسه بهه دام مهنموران رژخهم
افتاد و در زندان ،رعم شلّا و شک جه را چشید .بسهیار مهؤد  ،مهربهان و خهو

برخهورد بهود و اخهش را اسها

تابستان يا را به کار ب اخی مهی پرداخه و از اخهن ري هبر بهه خهانواده خهاری مهی رسهاند .نسه
بخشی و توصی مايی آنان به جوانان استفاده می کرد .په
رزم ده و در کسوت کم

تیربارچی به ج هه ی کوش

بهه گرويه

مکته اسهشم مهی دانسه  .اخّهام تعطهیشت و بهه وخهژه
يها کی هه ی ت هدی داشه و از يهر فرصهتی بهرای آگهايی

از آن کهه باريها بهرای تحوخه نیهرو و مهمّهات بهه ايهواز سهفر کهرده بهود ،سهرانجام موفه شهد بهه ع هوان

اعهزام شهود .قاسهم در اوّلهین لحظهات عملیهات رمضهان بهه شهدت از ناحیهه ی سهی ه و پهلهو زخمهی شهد و پیکهر

پاکش در خط دشمن به جا ماند.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
قاسم بخهش عمهده ای از درآمهد خهود را صهر خرخهد کته مهبي ی کهرد کهه ي هوز يهم در کتها خانهه ی شخصهی او در م هز
انقش به فعّالی يای مبي ی و نظامی خود ،شدت بخشید و خکی از اعضای فعا پاخ اه مقاوم مسجد صاح الزّمان(عج) بود .پ
قاسم خرماخی.jpg

ن هاه داری مهی شهود .بها پیهروزی

از مدتی به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید احمد داوودی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1651/4/17 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
احمههد دوران ابتههدائی را در مدرسههه ی ناصههری و راي مههائی را در مدرسههه ی شهههید ش هیخیان(کههور
مدرسه ،به کار و تفرخحات سالم نیز می پرداخ و يمیشه در اخهن فکهر بهود کهه چ ونهه
ارت ا عارفی عمیقی برقرار کرده بهود  ،کهه مثه خه
خداحافظی می کرد به مهادر
آغو

گفه کهه انشهاءاهلل په

سههاب ) بهها موقی ه پش ه سههر گباش ه  .از کههودکی در ک ههار در

و

مهی توانهد انسهانی مکت هی و عهالم باشهد .بها خکهی از روحهانیون محلّهی چ هان

فرزندخوانهده مطالعهه ی کته مهبي ی و م هر او را ريها نمهی کهرد .ي هامی کهه پهر شهور و راضهی ،بها خهانواده
از شکسه صهدام بهر مهی گهردد .عشقهه داشه بهه عضهوخ سهااه درآخهد و يمهان گونهه کهه ي هام رفهتن در

پدر به او قو داد تا حماسه ی عاشورا را زنهده ک هد ،په

از رشهادت يهای بسهیار و در حهالی کهه چ هد روز درگیهری مهداوم ،تها و تهوان يمرزمهان را ربهوده بهود،

در پش تیربار به شهادت رسید و روز عاشورا به خا سارده شد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
احمد ق

از انقش به مطالعه ی کتا يای مبي ی عشقه ی بسهیار داشه و بهه محهض پیهروزی انقهش  ،بهه عضهوخ بسهیج درآمهد .از يهی کهاری کهه بهه نفه رونهد

انقش بود ،درخغ نمی کرد و نس
احمد داوودی.JPG

به فعالی گروي

يا و به وخژه ستون پ جم دشمن بسیار حسّا

بود .در آغاز ج

که مسوله

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید اسداله داوودی
تاریخ تولد1684/3/61 :
تاریخ شهادت1633/3/4 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
برادران پاسدار و سربازان امام عصر(عج)! تقهوی ،اخهش

و اخثهار را چهراغ راه خهود قهرار ديیهد ،خهار مظلهوم و دشهمن ظهالم باشهید ،پیهام امهام را خاضهعانه گهردن نهیهد و

ت ها مجری فرمان او باشید که پیهروزی از آن شهما و شکسه از آن دشهم ان شماسه  .امّه مسهلمان و حهز اهلل! سهعی ک یهد ق ه از يهر چیهز ،خهود را تزکیهه ک یهد و
بر دشم ان داخلی خود پیروز شوخد و بدانید که دشم ان خهارجی بهه امهر خهدا خهود در حها شکسه خهوردن يسهت د .امیهدوارم کهه بهرادران ورزشهکار يمهین رهور کهه در
فکههر سههربل دی خههود در ورز
يمیشه مان د خ

مهی باشه د ،بههه فکههر انقههش و سههربل دی کشههور اسههشمی يههم باشه د و بتوان ههد بهها کاريههای خههود سههرلوحه ای بههرای دخ ههران باشه د و

ورزشکار واقعی به میدان بروند و يی وق از خط امام خار نشوند.

خاررات:
موجودنیس
اسداله داوودی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید جلیل(فتح اله) داوودی نژاد
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1633/3/4 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
نوجوانیش مصاد شهد بها پیهروزی انقهش و او يمزمهان بها پخهش شهیرخ ی و شهرب در کوچهه يها  ،اقهدام بهه جمه آوری کمه
محرومان و مستضعفان می کرد .پ

از استخاره ای کهه از دفتهر امهام جمعهه ی وقه درخواسه کهرد و بها شه یدن اخهن جملهه کهه «درکهار خیهر حاجه يهی اسه خاره

نیس » بدون ارشع خانواده به ج هه رف  .ي امی که برای دخدن برادر تهازه متولهد شهده ا
از اخن که امانتی را از شما ب یر ،خ

يهای نقهدی و يهداخای مهردم بهرای

بهه مرخصهی آمهد ،در مقابه بهی تهابی يهای مهادر گفه کهه خداونهد ق ه

جاخ زخن برای او بهه شهما داده اسه و يروقه کهه از دوری مهن دلت ه

شهدخد بهه خهانواده يهاخی کهه چ هدخن شههید تقهدخم کهرده

اند سر بزنید تا با ش یدن حر يای آنان قل تان آرام ب یرد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
حضور جلی در خانواده  ،يمواره مهوي تی شهیرخن بهود .نسه
بود ،چ ان که ير بار پ
جلی داوودی نژاد.jpg

بهه بهرادر کوچه

از اعزام جلی  ،بهانه يا و گرخه يای برادر کوچ

تهر

مح تهی شاخسهته نشهان مهی داد و او نیهز انه

 ،مهم ترخن معض خانواده می شد .در اواخ حضور

و الفتهی وافربها جلیه پیهدا کهرده

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عباس دستمزد
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
عا

در آذر ماه سالی چشم گشود که سهاخر سهربازان امهام(ره) نیهز بهه فرمهاخش خهود اخشهان درگهايواره بودنهد .په

خاصی که به اشتغا داشه مدرسهه را تهر گفه و در حهالی کهه رنهج از دسه دادن مهادر را بهه دو
کودکی با مسجد و م رمننو

مهی کشهید ،نهزد داخهی خهود بهه نقاشهی اتوم یه روی آورد .از

بهود و در شه های قهدر ق ه از انقهش نیهز بهه راز و نیهاز در مسهجد صهاح الزّمهان مهی پرداخه و اولهین شههید پاخ هاه مقاومه يمهان
در ج ههه ی آبهادان – مايشههرزخم تهرکش را بهه جهان

مسجد شد .در تابستان  66موف شد رضهاخ خهانواده را بهرای حضهور در ج ههه جله ک هد .در اولهین حضهور
پبخرف  .پ

از پاخهان تحصهیشت راي مهائی بهه دلیه عشقهه ی

از به ودی و انتشار خ ر شهادت دوله مهردان در سها  66و بها اخهن اعتقهاد کهه انتقهام آنهان را باخهد در ج ههه يها گرفه  ،دوبهاره رايهی شهد و در عملیهات

ثامن االئمه ودر حالی که پیروزی يای ابتدائی عملیات را با يم رزمان خود جشن گرفته بود ،دعوت ح را ل ی

گف .

وصی نامه:
اگر با خون من دخن محمد( ) پابرجا می مانهد په
گو

ب هبار گلولهه يها بهر بهدنم ب ارنهد .توصهیه ام اخهن اسه کهه وحهدت اسهشمی خهود را حفهظ ک یهد و بهه شهاخعه يها

نديید که شیطان  ،يرلحظه در صدد اخهن اسه کهه انسهان را بهه گمرايهی بکشهاند .توصهیه ام بهه پهدر ،بهرادر و خهوايرم اخهن اسه کهه انشهاءاهلل از ن هودن مهن

يی احسا

ناراحتی نک ید و در برابر اخهن امتحهان الههی پیهروز و سهربل د باشهید  ،زخهرا حسهین بهن علهی(ع) فرزنهدانی يمچهون علهی اک هر و رفلهی چهون علهی اصهغررا

در راه يدفش به میدان فرستاد .من در کرده ام که اخن بدن از آنِ خداس و شما اخن امان ِ خدا را به صاح اصلی آن خو برگرداندخد.
خاررات:
عا

 ،مخلص وفادار اي بی (ع) بود و اشهتیا خهود را بهه پیهروی از سهیره ی آنهان بها شهرک فعها در مجهال

مهبي ی و بهه وخهژه عهزاداری سهاالر شههیدان نشهان

می داد .در رايایمائی يای انقش  ،از جان خود ماخه می گباش و جزء اولین نفراتی بود که با نص پرچم سیاه بر فراز خانه
عا

دستمزد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید صمد دشتبان
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
ای ام عزخز و شهیدپرور اخران! ن بارخد که اخن م افقهانِ دورو در شهما رخ هه ک هد و بهین شهما و اسهشمتان جهداخی بی دازنهد ،خه

بهه خه

سهخ ان امهام را عمه ک یهد

تا از رايی که درپیش گرفته اخد م حر نشهوخد .ای جوانهان و نوجوانهان کهه در دسه دارنهدگانِ نظهام آخ هده يسهتید ،بکوشهید يمهان رهور کهه امهام مهی فرماخهد ،تقهوا،
تقوا ،تقوا را نص العهین خهود قهرار ديیهد  ،خع هی او اخمهان خهود را قهوی ک یهد و بعهد يمهراه بها آن در
اخمانتان ضعی باشد ،که اخن زرن

بودن يا يی گونه ارزشی نهدارد .ای بهرادرم! تهو کهه خهودت بهتهر مهی دانهی بهرای خهدا کهار کهردن چهه لهبّتی دارد په

بدن داری برای خدای متعا کار کن.
خاررات:
موجودنیس
صمد دشت ان.jpg

بخوانیهد نهه آن کهه بهه قهو خودمهان رت هه او باشهید ولهی
تها جهان در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید هدایت اله دوپیکر
تاریخ تولد1688/8/11 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
يداخ اله در متن خانواده ای فقیر پرور

خاف و از کهودکی توسهط مهادر

بها مسهائ دخ هی آشه ا شهد .اخّهام فراغه خهود را نهزد دائهیش بهه کشهاورزی مهی پرداخه .

بههه محههض آغههاز انقههش فعّالی ه يههای خههود را شههروع کههرد و چ ههدخن بههارمورد حملههه ی مههنمورخن قههرار گرف ه  .بهها عضههوخ در بسهیج و گبرانههدن دوره ی آموزش هی در
بوشهر ،عزم خود را برای ادای دخن به انقهش جهزم کهرد .باريها از اعهزام او بهه دلیه سهن کهم جلهوگیری شهد تها آن کهه موفه شهد بهدون ارهشع خهانواده در عملیهات
والفجر خ

شرک ک د .ير بار که بهه مرخصهی مهی آمهد تمهام وقه خهود را بهه ن ه هانی در پاخ هاه يهای مقاومه خها ع هادت در مسهاجد مهی گبرانهد .ق ه ازعملیهات

والفجر  1با دوستانش غس شهادت کهرد ،مراسهم ح اب هدان را بهه جها آورد و سهرانجام په
عمران  ،عرو

از تحمّه سهه روزمحاصهره ،در اثهر بم هاران يهوائی دشهمن در پادگهاه حهاجی

شهادت را به دخدار رل ید.

وصی نامه:
يههداخ الههه بسهیار سههاده و بهی پیراخهه بههود .در دوران دبیرسههتان فعالیه يههای خههود را در بسهیج و حههز جمهههوری اسههشمی متمرکههز کههرد .بههه زودی شههور و مع ههوختش
زبانزد دوستان شد و بهه گفتهه ی خهانواده در اخهن راسهتا گهوی سه ق را از بهرادران بزرگتهر خهود ربهود .در اولهین مرخصهی ،چ هان تغییهرات شه رفی در او دخهده شهد کهه
خانواده و دوستان از آن پ

يمیشهه م تظهر شههادتش بودنهد .شه حملهه در پاسه بهه خکهی از دوسهتانش م هی بهر اعهشم سهفار

وخهژه گفه  «:فقهط سهشم مهرا بهه

بهش زيرا برسان ».بهش زيرا درروز تشیی و در میان نهاخ شور و شعور مردم ،پیکرپر افتخار او و  87تن از دوستانش را با يم سشم داد.
خاررات:
تقاضا دارم نماز را در وق بخوانید و تا آن جا که می توانیهد کارياختهان را بها قهوانین اسهشم بسه جید  .وقتهی مهی خهوايیم بهروخم باخهد بها دسه پهر بهروخم نهه آنکهه اگهر
خداوند روز قیام سؤا ک د يمراه خود چه چیز آورده ای ب وئیم خ
يداخ اله دوپیکر.jpg

مش غی  ،تهم  ،دروغ ،بدگوئی و يزار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمّدرضا دهقان دهنوی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1651/4/14 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمّدرضا در خانواده ای مبي ی از ايالی روسهتای ابهوعلی بهه دنیها آمهد و دوران ابتهدائی را در يمهین روسهتا بهه پاخهان رسهاند .بها شهروع انقهش اسهشمی ،بهه فعالیه در
سط شهر و روستا پرداخ  .بی پروا مردم را به شهرک در رايایمهائی يها و سهردادن شهعار علیهه رژخهم تشهوخ مهی نمهود و اعشمیهه يهای امهام(ره) را بشفاصهله تهیهه و
توزخ می کرد .در محرم سا  17و در حالی کهه در مسهجد بهه اتفها دوسهتانش مشهغو عهزاداری بهرای اباع هداهلل(ع) بهود ،بها چهو و چمها مهورد حملهه ی مهنمورخن
دول قرار گرف  .به محض آغاز ج ه

و بهدون خه

لحظهه تردخهد  ،خهود را بهه سهااه پاسهداران معرفهی کهرد و عهازم ج ههه ی سوسه رد شهد .پهدر په

از مهدتی بهی

خ ری از او ،خکی از برداران را برای کسه خ هر بهه ايهواز فرسهتاد ،امها تقهدخر اخهن بهود کهه در روز تاسهوعا خ هر قطعهی شههادت محمّدرضها بهه خهانواده اعهشم شهود ،در
حالی که ج ازه ی او يرگز پیدا نشد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
محمّدرضا نیهز مان هد بسهیاری دخ هر از فرزنهدان انقهش کهه متولهد سها  31بودنهد ،سهری پرشهور در حماسهه آفرخ هی داشه  .اراده و اخمهانش در عمه بهه آنچهه بهدان
معتقد بود ،خل ناپبخرجلوه می کرد .بعد از انقش  ،وق بسیاری را به يمکاری باجهاد سازندگی در تنمین آ و بر روستای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید کاظم دهقانی
تاریخ تولد1681/5/15 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
کههاظم در کههازرون بههه دنیها آمههد و کههودکی بسهیار شهیرخن و دوسه داشههت ی بههود .اوقههات فراغه خههود را در مزرعههه ی پههدربزر و کمه

بههه او درکههار کشههاورزی مهی

گبراند .بسیار مهربان و خیرخواه خهود و باريها پهو تهوجی ی خهود را بهه دوسهتان و يمشهاگردی يهای ضهعیفش مهی داد .از خهوردن غهبايای تشهرخفاتی ابها داشه و گهاه
تا نیمه يای ش به قرائ قرآن مشغو مهی شهد .در سها دوم دبیرسهتان ،بهه عضهوخ بسهیج درآمهد .از روزی کهه بهرای کمه
سازی و گچکاری با او به سهااه رفه  ،عشه بهه پاسهدار شهدن و ج ههه يمهه ی وجهود
شود ،اما به دلی سن کم و جثه ی کوچه

بهه بهرادر بهزرگش  ،قاسهم درکهار اتها

را گرفه  .دوره ای را در ب یهاد شههید شهیراز سهاری کهرد تها بهه ل هان اعهزام

موفه نشهد .کهاظم بهاالخره راه ج ههه را در پهیش گرفه و در حهالی کهه بها شهلوار کهردی و کفهش يهای کتهانی بهر بهاالی

خاکرخز اخستاده بهود ،بهه ضهر تیهر دشهمن شههادت را نهو

کهرد و په

از افتهادن در گهودالی کهه نیهروی کمکهی امکهان دسترسهی بهه آن را نداشه مفقهوداالثر شهد.

جسد کاظم  83سا بعد در او افتخار به میهن بازگش .
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
کاظم در کودکی و نوجوانی با وجود سن کم در مهورد حرکهات و رفتاريهای رژخهم ،سهخ ان ت هد و نقهدآمیزی ابهراز مهی داشه و در اخهن مسهیر چ هان اسهتوار پهیش رفه
که سرانجام مدرسه مادر را رل ید  .قو مادر م ی بر آرام کردن فرزند فاخده ای نکرد و کاظم يمچ ان با تحرخ
کاظم ديقانی.jpg

شاگردان و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسن دهقانی قلعه سیدی
تاریخ تولد1686/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حسن در روستای قلعهه سهیّد و در خهانواده ای کهم درآمهد متولهد شهد.کهودکی فعّها و ک جکهاو بهود کهه يمهراه بها پهرداختن بهه در

و مشه  ،يمهواره نقشهی بسهزا در

فعالی يای اقتصهادی خهانواده بهر عههده مهی گرفه  .در دوره ی راي مهائی يهرروز صه بهه شههر مهی آمهد و عصهريا برمهی گشه  .يمهه ی اخّهام تابسهتان را بهه پهدر
کم

می کرد تا موف شد دوچرخه ای برای خود دسه و پها ک هد .بها شهروع دوران سهربازیِ بهرادر بزرگتهر ،مسهوولی يهای بیشهتری متوجهه حسهن شهد  .عصهريا په

از بازگش از مدرسه مقداری آذوقه را به کويستانی می بهرد کهه پهدر مج هور بهود بهه دلیه

رو

دام پهروری آن زمهان ،چ هد مهايی در آنجها مقهیم باشهد .شه را پهیش

پدر می گبراند و ص زود برای رفتن به مدرسهه از کهوه بهر مهی گشه  .حسهن بهه دلیه وابسهت ی عهارفی شهدخد والهدخن ،بهدون ارهشع خهانواده ريسهاار ج ههه شهد و
درس فردای روزی که پدر و مادر برای راضی کردنش به بازگشه  ،بهه ج ههه رفتهه بودنهد ،عهازم عملیهاتِ گشه و ش اسهائی شهد.حسهن در کسهوت خه

بهی سهیم چهی

فداکار ،سه روز را در عم  366متهری خهاکرخز عهرا بهه انجهام وظیفهه مشهغو بهود تها آنکهه در غروبهی سهرد و مهاتم زا بهه يمهراه  1نفهر از دوسهتان اخثهارگر
ش اسائی دشمن قرار گرف وخونش را در س د ضمان نامه ی اسشم به ث

مهورد

رساند.

وصی نامه:
سشم برپدر و مادر عزخزم که برای بزر کهردن مهن چهه شه ها کهه بیخهوابی کشهیدند .مهرا ب خشهید اگهر از شهما خهداحافظی نکهردم .مها مهی روخهم تها در راه اهلل  ،جهان
ب ازخم .از يم کشسی يا و رفیقان عزخز مهی خهوايم کهه دن الهه رو شههیدان باشه د.

بچّهه يهای کوچه

را در مسهجد جمه نمائیهد و قهرآن را خهاد ديیهد و آن يها را

با اسشم آش ا ک ید .از برادرم حسین می خوايم که نماز را کهه ع هادت خداسه  ،يمیشهه و يمهه جها بهه جها آورد .از ايهالی قلعهه سهیّد مهی خهوايم کهه بهرای مهن سهیاه
ناوش د و يمچ ین از پدر ،مادر و خوايرم می خوايم که برای من گرخه نک د.
خاررات:
حسن در بح وبهه ی رنهج يها وسهختی يها برآمهد  ،بها م اعه ر ه و يمّه عهالی بهزر شهد ،در او گرفتهاری يها اراده ای اسهتوار داشه و يهم زمهان بها او گیهری
انقش  ،فعّالی يای خود را آغاز کرد .با عضوخ در بسیج و يمکاری درامر ن ه انی اشتیا خود را به پیش رد ايدا انقش نش
حسن ديقان.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید احمد راسته
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
احمد يمراه با شکوفه يای نهارنج کهازرون در اسهف د متولهد شهد .مههر عجی هی داشه و بهه سهرع جهای خهود را در د خهانواده و بسهت انش بهاز کهرد .دلسهوز ،خهو
رو ،س جیده گو،کم توقّ و بی بهانه بود .فکری بل د و احساسهی پهر از مسهوولی پهبخری داشه  .سهیزده سهاله بهود کهه بهرای مخهار تحصهیلی خهود بهه کهار پرداخه  .در
دوره ی راي مائی عضو بسیج شد و بها تهش

و پشهتکاری مثها زدنهی آمهوز

اعزام به ج هه مطرح کهرد و بها مخالفه روبهرو شهد .آنقهدر اشه

يها را بهه پاخهان بهرد .سها  66اولهین تقاضهای خهود را م هی بهر رضهاخ والهدخن جهه

رخخه و التمها

کهرد کهه سهرانجام موفه شهد حکهم آزادی خهود را از قفه

ب یهرد .احمهد ،سها

پاسههدار وظیفههه شههد و در عملیهات يههای شکسه حصههرآبادان ،فههت الم هین ،بههدر ،خی ههر ،والفجههر مقههدماتی ،والفجههر ،1والفجههر ،3والفجههر 1و کههربشی  3دالورانههه ج یهد،
چ ان که دوستانش باريا حکاخ رشادت يای کم نظیهر

را بهرای پهدر تعرخه کهرده و احساسهی پهر از افتخهار و غهرور بهراخش بهه ارمغهان آوردنهد .احمهد در کهربشی 3

در حالی که فرمانديی دسته را بر عهده
وصی نامه:
از پههدر و مههادرم م هی خههوايم کههه شهههادت فرزندشههان را موي ه اله هی بدان ههد و اجههر آن را از خههدا بخواي ههد .نمههاز را بههزر بشههمارخد و آن را در او وق ه بخوانی هد .از
خانواده ام می خوايم که به دخدار اقوام و آش اخان بروند و از حها خکهدخ ر بهاخ ر شهوند و نسه
آرمان يای انقش اسشمی و خوايران را بهه حفهظ حجها سهفار

بهه يهم بهی تفهاوت ن اشه د.خهانواده و مهردم عزخهزم را بهه ادامهه و حفهظ

ی که م .از نوجوانهان و جوانهان مهی خهوايم کهه بها جهدّخ و تهش

در

بخوان هد ،زخهرا جامعهه ای

که باسواد و آگاه باشد يی فرص رل از خدا بی خ ری نمی تواند به او زور ب وخد و او را به بردگی بکشاند.
خاررات:
احمد عضو فعها پاخ هاه مقاومه مسهجد سهید ابهرايیم بهود و در بهه جها آوردن فهرائض ،سهخ گیهر و سهخ کهو  .پوسهتری کهه مراحه قرائه نمهاز را بهه شهک
مصوّرنشان می داد و احمد آن را برای آموز
موجودنیس

نماز به خوايران و برادرانش به خانه آورده بود ،چ ان مع ادار و تنثیر گبار شد که به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید مهدی رستمیان کازرونی
تاریخ تولد1685/5/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
ام خیّر و حاضر در صح ه ی کازرون! صه دو خیرخهه ی قهائم(عهج)را حتهی المقهدور تقوخه نمائیهد  ،چهون اخهن صه دو

مهی توانهد تعهداد بسهیاری از مسهتم دان

و خانواده يای بی سرپرس را تح پوشش مالی خود قرار ديد .بهه خهارر مسهائ مهادی بهر مسهوولین فشهار نیاورخهد ،چهون آنهها بهه خهارر رضهای خهدا يهم کهه باشهد،
برای رفاه شهما يرکهاری از دستشهان برآخهد ،درخهغ نخواي هد کهرد .از بهرادرانم در سهتاد مقاومه شههید چمهران خه

خهوايش و وصهی دارم کهه يهر موقه اسهشم بهه

نیروی انسانی احتیا داش  ،در ير کجهای اخهن مهرز و بهوم کهه باشهید ،اگهر توانهائی رفهتن بهه ج ههه دارخهد ،خهوايش مهی که م بهرای رضهای خهدا و خشه ودی خداونهد
بروخد و حضور خود را در جه خاری اسشم اعشم ک ید.
خاررات:
موجودنیس
مهدی رستمیان.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید فرهاد رضازاده
تاریخ تولد1685/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
فرياد در خانواده ای معتقد و پای ب د به مهبي بهه دنیها آمهد و ازيمهان ابتهدا مشهتا فراگیهری امهور دخ هی بهود .دبسهتان

حسهام الهدّخ ی ومدرسهه ی راي مهائی جلهوه،

میزبههان کههودکی و نوجههوانیش بودنههد و دبیرسههتان بههزر مج هرّد ،اول هین شههايد سههوداگرخش در عرصههه ی پههاخمردی و رشههادت .شههانزده سههاله بههود کههه بههاوجود مخالف ه
والدخن ،قدم در راه دفاع مقدّ

گباشه و از آن په

يهر نقطهه ای از ج ه

حه ّ و باره  ،خهارره ای از حضهور او را ث ه کهرد ،از ج ههه يهای ج هو و غهر گرفتهه

تا کوه و دشه يهای مهورد يجهوم خهان يها و فوهودا يها و قاچاقچیهان شهر کشهور .از مظلومیه مهردم سیسهتان و بلوچسهتان بسهیار مهی گفه و بها يمهین اندخشهه،
مسوولی يای مهمّی را در عملیات يای بهرون مهرزی و درون مهرزی آن خطّهه بهر عههده گرفه  .بها شه یدن خ هر شههادت پسهر عمهو از آنجها بهه کهازرون بازگشه  ،امها
مرخصی را نیمه تمام گباش و به فاو رفه  .شههادت دوسهتانش ،حمهد خورشهیدی و يهداخ محمودخهان ،آتشهی دخ رگهون در جهانش افک هد ،چ هان کهه تفهاوت روحیهات
و مه ش او از آن په

توجهه يم ههان را جله کههرد .سهرانجام ،عملیهات کهربشی  86و م طقههه ی غهر کشههور ،در جاودانهه کههردن فريهاد بلههوچی – نهامی کههه در شههر

بدان مشهور شده بود -گوی س ق را از ساخر م ار عملیاتی ربود و بی تابی ياخش را در فرا خاران ،آرامشی ژر بخشید.
وصی نامه:
چه سعادتی باالتر از اخن که خرخهدار بهه اسهتق ا مشهتری شهتافته و چهه سهعادتی بهاالتر از اخهن کهه خرخهدارِ اخهن خهون ،خداسه  .ای کها

کهه خداونهد بهزر  ،يهزاران

جان می داد تا يمه را فداخش می کردم .از مسهوولین جمههوری اسهشمی مهی خهوايم تها يمچ هان کهه رزم هدگان عزخهز در ج ههه يها بهه وظهائ خهود عمه مهی ک هد،
آنها يم خست ی در کهار خهود احسها

نک هد و کسهی را برتهر از که

دخ هر ندان هد .شهما ای م هافقین کهورد ! م هادا فکهر ک یهد کهه پ هاه بهردنم بهه شههادت ،فهرار از

زندگی خا شماس  ،بلکه ل ّیکی اس به حسین زمان .پدرجان! خر يائی که در مراسم من می خوايید بک ید به مستم دان بديید و اسرا نورزخد.
خاررات:
فرياد با وجود تر مدرسه و حضور مداوم در ج هه يها ،يمیشهه دسهتی بهه قلهم داشه  .خهاررات روزمهرّه را در کمها دقّه و بها بیهانی شهیرخن ث ه مهی کهرد ،نقّاشهی
می کشید ،مقاله می نوش وبرای دوستان نامه می فرستاد .زخرپوس اخن دس نوشته يا ،آمیزه ای ازجلوه يای وخژه ی اخش ،

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسین رضائی
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
مادر برای شرک در رايایمهائی ،او و بهرادر

اسهماعی را در خانهه ت هها گباشه و بهه خیابهان رفه  ،شهاخعه ی آلهوده کهردن آ شههر کهه پیچیهد  ،سراسهیمه بازگشه

و اسماعی و حسین کوچکش را دخد که با ملحفهه يهای سهفید و سهرخ ،پهرچم درسه کهرده انهد و بها فرخاديهای پرشهور و رسها ،علیهه رژخهم شهعار مهی دي هد .تماشهای
حسین در آن شور کودکانه برای مادر يمان قهدر دخهدنی بهود کهه قامه ِ مردانهه ا
سرخ را بر دو

در ج ه ِ سها يها بعهد .شهاخد آن روز حسهین فکرنمهی کهرد کهه روزی واقعهاً پهرچم

می گیرد و فرخاد موالخش را از ورای تارخ پاس می گوخد.

وصی نامه:
برادران و خوايران! م ر يمه ی ما در صح
اخش

ياخمان نمی گوئیم کهه پیهرو امهام يسهتیم ،په

چهرا در عمه کهه مهی شهود ،پهای مها مهی ل هد؟! بهرای خهدا در کارتهان

داشته باشید و به دن ا اسم و رسم و مقام ن اشید کهه يهد  ،کمها آدمهی اسه  .پهدر مهربهان و بهرادران عزخهزم! بهه مهادرم ب وئیهد تهو مهرا از دسه نهداده ای،

بلکه به دس آورده ای و بدان که ج هه رفهتن مهن بهه صهشح مله
برای مرگم ناراح ن ا
خاررات:
موجودنیس
حسین رضاخی.jpg

و دخه م بهوده اسه  .پهدرجان! اخهن تهو بهودی کهه مفههوم خهو زخسهتن را بهه مهن آمهوختی ،په

و خانواده ام را به ص ر و شکی ائی دعوت کن .خوايران عزخزم! تا ابد دوستتان خوايم داش به شر اخن که زخ

گونه باشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالرسول رضوی
تاریخ تولد1681/4/11 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دالرّسو در خانواده ای مهبي ی و بسهیار ت دسه بهه دنیها آمهد کهه ازشهدّت م اعه ر ه  ،در ن هاه سهاخرخن خهانواده ای مرفهه جلهوه مهی کردنهد 7 .سهاله بهود کهه از
مح ّ مادر محروم گش و اخن محرومی  ،چ ان بر روحیهه ی لطهیفش اثهر گباشه کهه يمهواره نسه

بهه کودکهان بهی مهادر ،توجهه و کرامتهی خها

نشهان مهی داد.

عضوخ در انجمن اسشمی مدرسه ،مهم تهرخن فهراز زنهدگی او بهود  ،چهرا کهه شخصهیتش را تمهام و کمها در راسهتای مکته و تفکهر مکت هی جهه ديهی کهرد .اولهین
باربه ع وان تیربارچی در عملیات مههدی در م طقهه ی سوسه رد شهرک کهرد و بها مجروحیتهی سهطحی بهه کهازرون بازگشه  .امها فقهدان دوسهتانی چهون شههید دخهده
ور و وحی هد ب ی هادی ،او را در پیمههودن راه ،مص همّم تههر سههاخ  .راي هی کههه بههه ج هههه ی ديشوخ هه و پههبخرائی از تههرکش خماههاره م ته هی شههد و خههارره ی عجی هی را از
شهادت او و دوس يم رزمش ابرايیم باستان بر جا گباش .
وصی نامه:
ای خدا که عشقم ،امیدم ،اخمانم ،جهادم ،خونم ،جسمم ،زندگیم و باالخره ت

ته

سهلو يهای بهدنم ،تهو يسهتی ،بهدان کهه فقهط بهرای رضهای تهو بهه ج ههه ی حه ّ و

باره آمههده ام و در اخهن راه حاضههرم يههزاران بههار زنههده شههوم و دوبههاره بمیهرم .از شههما امّه حههز اهلل مهی خههوايم کههه يهی گههاه خههدا را فرامههو

نک یهد و يمههواره در

خادگیری اصو و احکام اسشمی کوشش ک ید و برای پیروزی اسشم و مسلمین بر کفر و کفّار و نیز تعجی درفر حضرت ولی عصر(عج) دعا نمائید.
خاررات:
شخصهی واقعهی ع دالرّسههو درانقههش شههک گرفه  .بهی وقفههه درجرخانههات سیاسهی شههرک مهی جسه ودراو گسهیخت ی يههای سیاسهی ،خه
امام(ره) م حر نشد .دنیا را به خ
ع دالرسو رضوی.jpg

باره رش گف و چ ان به بب جان در راه مکت حرخص گش که شکس و پیروزی براخش بی مع ا شد .مرد

لحظههه از خههط و راه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمّدرضا رضوی فرد
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
اخهن وصهی نامهه را در روز عاشههورا مهی نوخسههم ،روزی کهه حسهین(ع) بهه يمههراه  71تهن از خهاران و اصهحا خههود کشهته شههدند تها اسههشم ،جاوخهدان و پاخهدار باشههد ،و
دخدخم که بعد از کشته شدن امام حسین (ع) و خارانش ،اسشم ،پاخهدار مانهد .اگرچهه دنیها زخ ها و دوسه داشهت ی اسه و آدم را بهه رهر خهود
آخرت و خانه ی پادا

الهی خیلی از دنیا زخ ا تهر ،بهاالتر و عهالی تراسه  .پهدر و مهادر عزخهزم! اگهر مهن شههید شهدم ،خوشهحا باشهید کهه خداونهد از شهما راضهی شهده

اس  .مادرجان! برادرانم را روری تربی کن که بفهم د تمام اخن بدبختی يا از آمرخکا و شوروی ج اخ کار اس .
خاررات:
موجودنیس

مهی کشهد ،امها خانهه ی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید منصور رئوفی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
مادران شهید! وقتی فرزندتان را به ج هه می فرستید خا شهید می ديیهد ،سهربه سهجده ب بارخهد و ب وئیهد «:خهداخا! مهن اخهن فرزنهد را در راه تهو بهه ج ههه مهی فرسهتم تها
در راه تو جهاد ک د و دشمنِ دخن تو را از بهین ب هرد ،حهاال کهه شههید شهده اسه از مهن ق هو کهن ».پهدر و مادرجهان! در شههادت مهن ناراحه ن اشهید و گرخهه نک یهد و
مان د مادر وي باشید که سر فرزند را جلوی مشرکین انداخ و گف  «:يدخه ای را که در راه خدا داده ام ،پ
خاررات:
موجودنیس
م صور رئوفی.jpg

نمی گیرم».

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عسکر رئیسی
تاریخ تولد1686/8/6 :
تاریخ شهادت1631/3/3 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
عسکر در خانواده ای بسیارت دس و زحمتکش و پ

از چهار فرزند دختهر بهه دنیها آمهد .کمه

برود ،از اخن رو دوران ابتدائی را با مشقّ بسیار ،ش انه و په

بهه پهدر در کهار کشهاورزی فرصه نهداد تها در سهنّ م اسه بهه مدرسهه

ازنقه مکهان بهه کهازرون يمزمهان بها کهار روزانهه در دکّهان بقّهالی بهه پاخهان رسهاند .فعالیه يهای انقشبهی

خهود را در مسههجد ،مدرسههه و انجمههن اسههشمی متمرکههز کههرد و اوقههات فراغه را بهه مطالعههه ی کته مههبي ی ،ع ههادت  ،ن ه ههانی در مسههاجد و عیهادت از بیمههاران مهی
گبرانهد .اخشقهی نیکههو و روحیهه ای خیرخههواه داشه و کمه
شهادت کرد و با پیش بی ی عرو خود ،ل ها

بهه ضههعیفان را رسههالتی مهههم مهی شههمرد و خههود بهدان عمه مهی نمههود .شه عملیهات والفجههر  1غسه

يهاخش را بهه دوسهتان بخشهید .عسهکر در حهالی کهه شهجاعانه بهه سهم دشهمن در حرکه بهود ،بهر اثهر اصهاب تهرکش

خمااره در سه نوب پیاپی و بی وقفه به پا ،دس و چشمش شهید شد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
عسکر يرگز از بی مهری يای روزگار خم بهه ابهرو نمهی آورد .قهان و قهدردان بهود و بها وجهود قل هی مهربهان و رئهو  ،نسه
نشان می داد و تا آنان را دربحث عقیدتی ،به اعترا به شکس نمی کشاند ،دس بردار ن ود .بعد از انقش  ،تحوّ ش رفی د
عسکر رئیسی.jpg

بهه فعالیه گرويه

يها حسّاسهی بسهیار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید سیداسداهلل زارعی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
سیداسداهلل در روستای يف پاره و در میهان خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .دوران کهودکی را بها تحهرّ و فعالیه بسهیار پشه سهر گباشه و تحصهیشت
دبستان و راي مائی خود را در زادگهايش سهاری کهرد .بهرای رهی دوران دبیرسهتان بهه کهازرون آمهد و در رشهته ی سهاختمان ي رسهتان دکتهر شهرخعتی نهام نوخسهی کهرد.
در يمهین اخّهام بههود کهه روح بهی قههرار

بههرای شهرک در صههح ه يههای ن ههرد ،بهی تههابی مهی کهرد .دوران آمههوز

نظههامی را در ک ههار در

و مدرسهه بههه پاخهان بههرد و

سرانجام موف شد به مدرسه ی عش و جهاد قهدم ب هبارد .سهید اسهداهلل مهزد شهور و شهعور خهود را بسهیار زود درخافه کهرد و در اخهن سهودای م هار  ،چ هان اشهتیاقی
از خود نشان داد که فرشت ان جسم او را نیزاز خا شلمچه با خود بردند.
وصی نامه:
و خ هدان تهو صهشب خهوخش را از دسه نديهد .براخه صه ر و اسهتقام آرزوم هدم و امیهدوارم از اخهن کهه در مشهکشت

پدرجان! امیهدوارم يهی گهاه چههره ی بشّها

زندگی تو را ت ها مهی گباشهتم مهرا بخشهیده باشهی .مادرجهان! دسه يها و خها پهای تهو را بوسهه مهی زنهم و آرزوی آن را مهی که م کهه روزی خهدمتم در اخهن مکهان
مقدّ

تمام شود و دوباره در ک ار شما بر سر خه

تربی خوايرزاده ياخم توجه خا

نمائی تا اجر زخ

سهفره ب شهی م ،امّها آن موقه مهی دانهم کهه دخهن خهود را نسه

بهه اخهن انقهش ادا کهرده ام.خهوايرم! سهعی کهن در

بودن را نصی خود گردانی.

خاررات:
سیداسداهلل بسیار فعا و پرکار بود .به ورز
که خود نیز در خو

ر عی و نی

عشقه ی بسهیار نشهان مهی داد و يمهواره اررافیهان را بهه رعاخه مهوازخن اخشقهی و خهوی خهو

خلقی زبانزد بود .بر و بچّه يای مح مهربانیش را دوس می داشت د و از يم صح تی با او

دعهوت مهی کهرد ،چ هان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسین علی سی سختی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/1631 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حسین علی فرزند روستای سهی سهخ بهود و از کهودکی سهختی يهای زنهدگی را بهه تمهام مع ها چشهید .دبسهتان و راي مهائی را در زادگهايش سهاری کهرد و درسها 11
به دبیرستان بواسح کازرون آمهد .دوره ی آموزشهی را در پادگهان شههید دسهتغی گبرانهد و از آن په

پهای ثابه تیه المههدی و گهردان خهط شهکن فجهر شهد .په

از حصر آبادان در عملیهات والفجهر مقهدّماتی از ناحیهه ی کمهر زخمهی شهد  ،امّها بهدون آن کهه بهه خهانواده ارهشع ديهد بهه سهرع بهه خهط بازگشه  .در والفجهر  1بهه
ع وان بی سیم چی شرک داش و از ناحیه ی ير دوپها بهه شهدّت مجهروح شهد ،چ هان کهه در مراسهم تشهیی يمرزمهانش کهه يم هی شههید شهده بودنهد ،مهردم او را در
جلوی کاروان شهدای آن عملیات و بر روی دس به سم سیّد محمّهد بردنهد .وقتهی جانشهین فرمانهده گرويهان امهام علهی(ع) بهود بهاز يهم زخمهی شهد ،امّها مرخصهی را
تا نیاورد و به ج هه برگش .حسهین علهی بهرای شکسهتن خهطّ دشهمن در جفیهر مج هون کهه م جهر بهه پیهروزی رزم هدگان در عملیهات خی هر شهد ،رشهادت بسهیاری از
خود نشان داد و در يمین عملیات نیز شايد شهادت را در بر گرف .
وصی نامه:
جهاد ،دری از دريای بهشه اسه کهه خهدا آن را بهر روی دوسهتداران خهود مهی گشهاخد و يهر کهه از آن رو برگردانهد ،خداونهد جامهه ی خهواری را بهر تهن او باوشهاند و
روی چشم و دلش پرده ی حرمان می کشد .از پدر و مهادرم مهی خهوايم کهه بهرادرانم را بهه نحهو احسهن تربیه کهرده و آنهها بهه بهه درسشهان ادامهه دي هد و از مدرسهه
که س ر علم و تقوی اس خ

لحظه غفل نک د.

خاررات:
حسین علی يی گاه وق خود را به بطال نمی گبراند ،حتّی وقتهی بهه مرخصهی مهی آمهد بهه سهرع بهرو بچهه يها را دور خهود جمه مهی کهرد و بهرای آنهان از احکهام،
قرائ صحی نماز و ادای وظیفه در پر کردن ج هه يا می گف  .خاررات ج
حسی علی سی سختی.jpg

و س ر را با روخکردی تربیتی برای برادر کوچ

تر

ت

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید حسین علی سی سختی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
حسین علی فرزند روستای سهی سهخ بهود و از کهودکی سهختی يهای زنهدگی را بهه تمهام مع ها چشهید .دبسهتان و راي مهائی را در زادگهايش سهاری کهرد و درسها 11
به دبیرستان بواسح کازرون آمهد .دوره ی آموزشهی را در پادگهان شههید دسهتغی گبرانهد و از آن په

پهای ثابه تیه المههدی و گهردان خهط شهکن فجهر شهد .په

از حصر آبادان در عملیهات والفجهر مقهدّماتی از ناحیهه ی کمهر زخمهی شهد  ،امّها بهدون آن کهه بهه خهانواده ارهشع ديهد بهه سهرع بهه خهط بازگشه  .در والفجهر  1بهه
ع وان بی سیم چی شرک داش و از ناحیه ی ير دوپها بهه شهدّت مجهروح شهد ،چ هان کهه در مراسهم تشهیی يمرزمهانش کهه يم هی شههید شهده بودنهد ،مهردم او را در
جلوی کاروان شهدای آن عملیات و بر روی دس به سم سیّد محمّهد بردنهد .وقتهی جانشهین فرمانهده گرويهان امهام علهی(ع) بهود بهاز يهم زخمهی شهد ،امّها مرخصهی را
تا نیاورد و به ج هه برگش .حسهین علهی بهرای شکسهتن خهطّ دشهمن در جفیهر مج هون کهه م جهر بهه پیهروزی رزم هدگان در عملیهات خی هر شهد ،رشهادت بسهیاری از
خود نشان داد و در يمین عملیات نیز شايد شهادت را در بر گرف .
وصی نامه:
جهاد ،دری از دريای بهشه اسه کهه خهدا آن را بهر روی دوسهتداران خهود مهی گشهاخد و يهر کهه از آن رو برگردانهد ،خداونهد جامهه ی خهواری را بهر تهن او باوشهاند و
روی چشم و دلش پرده ی حرمان می کشد .از پدر و مهادرم مهی خهوايم کهه بهرادرانم را بهه نحهو احسهن تربیه کهرده و آنهها بهه بهه درسشهان ادامهه دي هد و از مدرسهه
که س ر علم و تقوی اس خ

لحظه غفل نک د.

خاررات:
حسین علی يی گاه وق خود را به بطال نمی گبراند ،حتّی وقتهی بهه مرخصهی مهی آمهد بهه سهرع بهرو بچهه يها را دور خهود جمه مهی کهرد و بهرای آنهان از احکهام،
قرائ صحی نماز و ادای وظیفه در پر کردن ج هه يا می گف  .خاررات ج
حسی علی سی سختی.jpg

و س ر را با روخکردی تربیتی برای برادر کوچ

ت

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید عبدالحیّ صادقی زاده کازرونی
تاریخ تولد1688/11/11 :
تاریخ شهادت1631/7/14 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
ع دالحیّ در ش ی زمسهتانی و در گرمهای خهانواده ای سهاده و مهبي ی بهه دنیها آمهد  .نهامش را در جرخهان خه

تفهن در مجله

روضهه ی اباع هداهلل(ع) يدخهه گرفه و

از کودکی ارادت خود را به اخن بزرگهوار نشهان داد .غیرتم هد ،کهم حهر و پرکهار بهود .بهدون وضهو سهر بهه بهالین نمهی گباشه و در ع هادت و نیهاخش ،مثها زدنهی مهی
نمود .مهربانی و تواض را با ساده زخستی و خیراندخشهی بهه يهم مهی آمیخه و حرمه روحانیه را بسهیار پها

مهی داشه  .بهه محهض آغهاز ج ه

کهه بها ورود

بهه

دبیرستان ،يمزمان شد  ،به اتفها پسهر عمويها و بچهه يهای محه بهرای گبرانهدن دوره ی آموزشهی بهه بسهیج رفه  .در عملیهات محهرّم بهه شهدت از ناحیهه ی صهورت
مجروح شد و با وجود انجام چ د عم جراحی ،تها مهدّت يها درگیهر نهاراحتی يهای ناشهی از آن بهود .بهرای آخهرخن بهار ،بهه ج ههه ی مرخهوان رفه و په
درگیری پیاپی سرانجام در خ

از چ هدخن روز

ش جمعه فرخاد يیهات منّ البّله را جامه ی عم پوشاند.

وصی نامه:
سشم بر پدر و مادر مهربانم که توانست د فرزندی تربی ک هد کهه در راه خهدا گهام بهردارد .پهدر جهان! در برابهر ضهد انقهش و م هافقین کهه خطرشهان از دشهم ان خهارجی
يم بدتر اس  ،مقاوم کن و چ ان ص ر و استقامتی از خود نشان بهده کهه پشه دشهمن بهه لهرزه درآخهد .اگهر انشهاءاهلل شههید شهدم کسهی بهرای مهن گرخهه نک هد چهون
شهید شدن گرخه ندارد ،بلکه اگر اسشم شکس بخهورد گرخهه دارد و باخهد بهه جهای اشه
جلوگیری ک ید که فردا در پیش اه حضرت زخ

رخخهتن خهون از چشهمانمان جهاری شهود .م هادا از رفهتن فرزنهدانتان بهه ج ههه

و مادران شهدا و خاندان وي شرم ده خوايید بود.

خاررات:
ع دالحیّ از کودکی عشقهه م هد بهه شهرک در جلسهات مهبي ی بهود .بها شهروع ج ه  ،مدرسهه را تهر گفه و بهه جهز اخّهامی کهه بهه دلیه مجروحیه در بیمارسهتان
بستری شد  ،ت ها خ

بار به مرخصی آمد .در عملیات محرّم  ،اکثر دوستان نزدخ

ع دالحی صادقی زاده.JPG

و وفادار خود را از دس داد .شهادت سردار پدخدار ،ع

موجودنیس

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید کریم صفری
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/4/15 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
کرخم فرزند خانواده ای مبي ی بهود.کهودکی ک جکهاو و بهايو

کهه پرسهش راتهر نمهی کهرد .ق ه از  6سهال ی بهه دبسهتان رفه و تحصهیش

در دوره ی راي مهائی

با او گیری روخداديای انقهش  ،يمزمهان شهد .ذي هی روشهن و فکهری بهاز داشه و بهه محهض پیهروزی انقهش بهه عضهوخ پاخ هاه مقاومه مسهجداولیاء درآمهد کهه
بعديا به نهام خهود او پاخ هاه شههید کهرخم صهفری نامیهده شهد .رعاخه م طه درگفتهار و رفتهار ،اخهش تحسهین بران یهز ،مسهوولی پهبخری فراتهر از سهن و نظهم مثها
زدنیش ،توجه دوستان و فرمانديان را به زودی جل

می کرد .تمام فکهر و ذکهر

 ،ج ههه بهود و په

ازاعهزام ،ت هها خه

بازگش من از ج هه خا شههادت اسه خها زخهارت کهربش ».وقتهی بهر روی تاهه ی  871ج ههه ی عهین خهو

نامهه نوشه  ،بها خه

جملهه «:پهدر و مهادرم!

بها اصهاب مسهتقیم گلولهه ی کهالی ر  16بهه سهر  ،از پها

درآمد ،ير دو آرزو را بايم  ،تحقّ خافته دخد.
وصی نامه:
موجودنیس
خاررات:
کرخم ي وز خردسا بود که با پدر  ،راه مسجد در پیش گرفه  .بها يمهان لحهن کودکانهه در تصهحی قرائه نمهاز  ،اصهرار
برای گبراندن دوره ی آموزشی به بسیج رف و سرشار از ولعی وص ناپبخر برای بب جان در راه آرمانش شد .معتقد بود که
کرخم صفری.JPG

مهی ورزخهد .جهزء اولهین نفراتهی بهود کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید یحیی صلح جو دریسی
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1631/3/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
خحیی در خانواده ای مبي ی و مستضع از ايهالی روسهتای درخه

بهه دنیها آمهد .در جرخهان انقهش  ،بها آنکهه نوجهوانی نونهها بهود ،بها خشهم توف هده ی ملّه  ،يم هام

شد .شیفته و فرمهان ردار مطله امهام(ره) و آشه ای دردم هدان بهود  .در عمه ن هاه معصهومانه ا  ،درخهائی از مهربهانی و حیها مهو مهی زد .مسهوولی پهبخر و عمه گهرا
بود و تح ير شهرائطی خهود را بهه مجهال

ادعیهه در شههر و روسهتايای يمجهوار مهی رسهاند .پهدر ،عشقهه ی مسهتحکمی بهه او داشه  ،امها خحیهی علیهرغم عشقهه و

احترام متقاب  ،آنی از فکر ج هه غاف نمی شد .تمهام دوره ی آموزشهی ا
کما به جا آورد .شلمچه و ج هه ی کوش

بها مهاه م هار رمضهان ،يمزمهان شهد و او بها وجهود گرمهای راقه فرسها روزه را بهه تمهام و

 ،مشهد خحیی شد تا چ ان که خود آرزو داش با ايدای يستی ا

به آرمان يای اسشم و انقش وفا کرده باشد.

وصی نامه:
خداخا! تو خود می دانی که اآلن احسا

مهی که م در حها رفهتن بهه سهوی تهو يسهتم و بهتهرخن و لهبّت بخهش تهرخن لحظهات تمهام عمهر و زنهدگانیم ،يمهین لحظهات

اس  ،زخرا انسانی بودم گ هکار و شرم ده و بی نهاخ کوچه

کهه بهه سهم مع هود و عشه و ر ِّ بهی نهاخه بهزر خهود عهرو کهردم و بهاال رفهتم .و امها پهدر و مهادر

عزخزم! می دانم که ير پدر و مادری آرزو دارند کهه فرزندشهان نهزد خودشهان باشهد و از آنهها دور نشهود ولهی امهروز باخهد آرزويهای مها جهه دخ هری پیهدا ک هد کهه آن ،
تقوخ اسشم اس  .اخن را يم بدانید که شههید ،عهزادار نمهی خوايهد ،پیهرو مهی خوايهد(.امهام خمی هی) اگهر جسهد مهن پیهدا نشهد ،بهاالی سهر يهر شههیدی بروخهد ،فرقهی
ندارد .عک

مرا بزر ک ید و در ک ار عک

شهید سید فر اهلل م صورزاده ب بارخد.

خاررات:
خحیی به يمان اندازه که نس

به امور دنیوی ،بی تفهاوت و کهم توجهه بهود ،در مقابه حهوادث اجتمهاعی پیرامهون ،حسّها

وکه ش گهر نشهان مهی داد.کمتهر حهر مهی

زد ،اما برای انجام ير نوع مسوولیتی در راستای ايدا انقش  ،آماده و پیش قدم بود .عضوخ فعّا و سودم دی در انجمن اسشمی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید خدامراد طبّاخی
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/6/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
خدامراد در خانواده ای کم درآمهد متولهد شهد و در کهودکی رعهم محرومیه را بسهیار چشهید .تابسهتان يها را بهه کهارگری درسهاختمان سهازی و کهوره يهای آيه
می گبراند و با آنکه فرزند او ن ود ،در غیا پدر که به دلی تصاد در زنهدان بهه سهر مهی بهرد ،تهنمین معها

پهزی

خهانواده را بهر عههده گرفه  .بها درآمهد خهود ،حتّهی میهوه

و سی ار پدر را نیز تهیه می کرد و با تمام اخن احوا از حوادث انقهش و ج ه  ،بهی خ هر نمهی مانهد .ازجملهه اولهین کسهانی بهود کهه بهه عضهوخ بسهیج و پاخ هاه يهای
مقاوم درآمد در حالی که مدّت يا ق
آورده بود .خدامراد 86 ،روز په

از وقوع ج

 ،اعتقهاد خهود را م هی بهر ادای دِخهن بهه پیهام ر و ائمهه ی ارههار(ع) از ررخه شهرک در جههاد احتمهالی بهر زبهان

از اعهزام و در  87سهال ی ،آن گونهه کهه دوسهتانش مهی گوخ هد بها

تهرکش يهای خماهاره ای کهه شههید چمهران را در بهر گرفه  ،بهه

شهادت رسید تا پیمان را به رسم شهید چمران به پاخان برده باشد.
وصی نامه:
اخن چه صدائی اس که از ديان میلیهون يها جهوان  87سهاله خها کهوچکتر و بزرگتهر ،بهه گهو
میلیون يا اخرانی اس که می خواي د به دنیا نشان بدي د که ظهور مهدی(عج) نزدخ

مهی رسهد و دشهمن را از جهای خهود تکهان مهی ديهد؟اخن صهدای تک یهر

اس .

خاررات:
خدامراد در رو مدّت بسیار کوتايی که در ج هه بهود ،نامهه يهای بسهیار بهه خهانواده و دوسهتان نوشه و در آنهها بهه پاخهداری و انجهام وظیفهه سهفار
زبانش ،شعاری بود که برای نس انقش  ،آوائی بسیار آش ا و دل شین اس  « :روزيا کوشم و ش نخوابم
خدامراد ر اخی.jpg

پا

می د

بسهیار کهرد .وردِ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید علیرضا طهماسبی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/3/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
علیرضا کودکی با يو

و اسهتعدادِ سرشهار بهود کهه در بههار ،پها بهه کهانون مهبي ی خهانواده گباشه  .صهداق و راسه کهرداری ،اد و خودآگهايی و وظیفهه ش اسهی و

ژر اندخشی از مهم ترخن خصوصیات اخشقیش به شهمار مهی رفه  .در تمهام دوران تحصهی  ،يهم دانهش آمهوزی موفّه و مهورد احتهرام بهود و يهم عصهای دسه پهدر،
مريم د مادر و دلسوز و پشتی ان خوايران و برادرانش .در امر بهه معهرو و نههی از م کهر ،جهبّابی خاصهی داشه و گفتهه يهاخش بسهیار تهنثیر گهبار بهود .سها چههارم
دبیرستان با کس اجازه از والدخن ،ريسهاار ج ههه شهد .در عملیهات نوسهود ،متهوّرانهه ج یهد و بهه عله تحمّه سهرمای شهدخد آن م طقهه بهه پهادرد م هتش شهد کهه تها
مدتی او را از ج هه دور ن هداش  .به محض به ودی نسه ی بهه سوسه رد رفه و از ناحیهه ی پها مجهروح شهد .ق ه از به هودی کامه  ،خهود را بهه خهطّ مقهدم رسهاند و
سرانجام در بازگش از عملیات کرخه نور ،ي امی کهه بهرای اسهتراح خه
اصاب خمااره قرار گرف و انتخا عاشقانه ا

را به زخ ائی در تارخ به ث

سهاعته در ک هار رودخانهه مشهغو غسه شههادت بهود ،بهه يمهراه دوتهن از دوسهتانش مهورد
رساند.

وصی نامه:
اگر ما به صحرايا و بیابان يهای سهوزان اخهن سهرزمین آمهده اخهم ،او بهرای خهدا و بعهد بهرای دفهاع از ناموسهمان بهوده اسه  .فرزنهدانِ خه
يست د که يرگاه الزم شد ،باخد دودستی و با آغو

پهدر و مهادر ،امانه يهائی

بهاز تقهدخم ک هد و امیهدوارم مهن اولهین امهانتی باشهم کهه خداونهد از پهدر و مهادرم ق هو مهی ک هد چهرا کهه اخهن راه،

افتخاری خوايد بود برای آنها.
خاررات:
علیرضا چهارده ساله بود که سیر مطالعاتی خهودرا آغهاز کهرد .مدرسهه ی راي مهائی قدسهی و دبیرسهتان بسهتان پهور ،تهش
عقیدتی به يم ساالن و يم شاگردی ياخش به خاد دارند .نس
علیرضا رهماس ی.jpg

به مفاسد اخشقی به شدت حسّا

بود و در م ارزه با آن زمان

يهای گهرم او را بهرای معرفهی کته سهودم د

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید محمدکاظم عباس نیا
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
محمّدکاظم در خانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد و رعهم محرومیه از پهدر را در سهن دو سهال ی چشهید .بهرای کمه
آمیهزی را در ک هار رسهیدگی بهه در

بر کشی سهاختمان ،مکهانیکی و رنه

بهه مخهار خهود و خهانواده  ،کهارگری در نهانوائی،

و مشه ،تجربه کهرد .سهاک  ،سهالم و بها اخمهان بهود و بهه محهض پیهروزی انقهش  ،تمهام

يمّ و غم خود را در پیشه رد ايهدا آن بهه کهار گرفه  .بها تشهکی بسهیج مستضهعفین بهه عضهوخ آن درآمهد و از آن په

ج ههه خانهه ی دومهش شهد .در آخهرخن بهارِ

اعزام ،ت ها فرص خداحافظی با خکی از خوايران را پیهدا کهرد و چ هد روز بعهد رهی نامهه ای عهبر آن را از پهدر و مهادر خواسه  .يمیشهه اظههار مهی کهرد کهه در صهورت
زنده ماندن تا پاخان ج

در ج هه خوايد ماند .محمّهد کهاظم در ابتهدای حملهه ی ررخه القهد

 ،در حهالی کهه بهه يمهراه په ج نفهر از دوسهتانش مشهغو ن ه هانی بهود

 ،در اثر اصاب گلوله ی خمااره ،جهام شههادت را سهر کشهید .شههادتی کهه برخهی از دوسهتان بهی تفهاوت و حتهی مخهال را بهه وادی انقهش و دفهاع از آرمانههای آن تها
مرز شهادت کشاند.
وصی نامه:
محمّدکاظم در او حوادث انقش  ،چهارده ساله بهود .نهه ت هها در رايایمهائی يها و توزخه عکه

و اعشمیهه يهای امهام(ره) فعاالنهه شهرک داشه  ،بلکهه در ش اسهائی و

انهدام مراکز فساد و از جمله مشرو فروشی يها نقهش برجسهته ای را اخفها کهرد .بهرای يهر خهدمتی بهه انقهش  ،آمهاده بهود از ن ه هانی در مسهاجد گرفتهه تها جوشهکاری
ص دلی يای حز جمهوری اسشمی .نس
تمام تش
په

به شاخعاتی کهه پیرامهون شخصهی يهای انقهش  ،شهک مهی گرفه بسهیار حسّها

بهود و در رفه ابهامهاتی از اخهن دسه ،

خود را به کار مهی بسه  .آخهرخن مسهافرتش ،بهه م ظهور شهرک در نمهاز جمعهه و زخهارت ق هور شههدای ارشهد نظهام ،بهه تههران صهورت گرفه و بشفاصهله

از بازگشه بههه ج هههه رفه  .محمّههدکاظم ،زنههدگیش را وق ه انقههش و ج ه

کههرد و پههادا

زحمههات خههود را در حههالی گرف ه کههه شخصهی  ،رفتههار و حرکههاتش

مح و دوستان و آش اخان بود.
خاررات:
آنچه در دنیاس  ،فانی و زودگبر اس

ولی آنچه بهرای خهدا تقهدخم مهی ک هیم ،بهاقی و ابهدی خوايهد بهود .حسهینِ زمهان بهه مها فهمانهد کهه چ ونهه خهود دخهدن و خهود

ش اختن را خاد ب یرخم و از لج زار ب گرائی در زمانِ آن ملعون ريائی خابیم .خطّ سرخ شهادت افتخاری اس که از خاندان

کاظم ع اس یا.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید یداهلل عباس نیا
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1635/6/11 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
موجودنیس
وصی نامه:
شهادت در راه خدا افتخاری اس که شاخد کمتر کسی موف بهه کسه اخهن امتیهاز الههی شهود و بهه قهو ري هر عزخزمهان کهه فرمودنهد« مها يرچهه دارخهم از اخهن شههدا
دارخم»باخد بکوشیم تا در راه اخهن انقهش جانفشهانی ک هیم و جانمهان را کهه ت هها سهرماخه ی دنیهوی ماسه در راه رضهای خهدا و خشه ودی ب هدگان او ايهدا ک هیم .په
ای پدر و مهادر عزخهز! از اخهن کهه فرزنهدتان در راه خهدا کشهته مهی شهود غممهی بهه د راه نديیهد  ،چهرا کهه انهان امانه يهای الههی يسهت د و يرچهه زورتهر باخهد بهه
صح ش بازگردانده شوند.
خاررات:
موجودنیس
خداله ع ا

نیا.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کازرون
نام شهرستان :کازرون

شهید فضل اهلل عباسی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/3/17 :

نام مدرسه :موجودنیست
زندگی نامه:
فض اهلل در روستای گرگ ا از توابه کهويمره نهودان بهه دنیها آمهد و در خهانواده ای بسهیار زحمهتکش و سهلیم اله ّف
بهه دور بههود ،پهاکی ،مظلومیه و شههوخ ر عهی يمزمههان در چههره ا
برادر

که در جهرم درجه دار ژاندارمری بود ،بهه سهر بهرد و په

مههو مهی زد و در عمه بههه احکههام دخهن ،محکههم و مصهرّ نشههان مهی داد .از سها  13تهها  11نههزد

از بازگشه بهه کهازرون يمهراه بها پسهر عمويها ،دوسهتان و خکهی دخ هر از بهرادرانش بهه فعالیه يهای

انقشبی در بسیج و سااه پاسداران روی آورد .تمام اخّام تعطیشت را برای کمه
روی گردان بهود .په

پهرور

خافه  .از يیهايو  ،خودنمهائی و دنیاپرسهتی

بهه معها

خهانواده بهه کهار مهی پرداخه و از اتهش وقه و تفرخحهات بهی جها بهه شهدّت

از جمه آوری محصهو زمهین ،از پهدر اجهازه ی شهرک در جههاد گرفه و در بح وبهه ی عملیهاتی کهه در م طقهه ی ديشوخهه و در قله مواضه

دشمن صورت گرف  ،مردانه شايد عش را در آغو

کشید.

وصی نامه:
دس از امام خوخش برندارخد و از روحانی متعهّد پشتی انی ک یهد کهه اخهن روحانیه اصهی بهود کهه انقهش را تها اخهن جها بهه ثمهر رسهاند و واقعهاَ پشهتی ان آن اسه نهه
آنان که دم از خل می زن د .وحهدتِ کلمهه را در يمهه حها حفهظ ک یهد و از کفهرورزی باريیزخهد .اخهش اسهشمی داشهته باشهید و خهود را بسهازخد نهه آنکهه فقهط حهر ِ
بدون عم باشد .پدر و مادر عزخزم! خداوند شما را بیامرزاد که مرا با چهه سهختی يها و رنهج يها بهه اخهن سهن و سها رسهانده اخهد .جهای شهکرگزاری اسه کهه مهن يهم
مان د يزاران دخ ر به ج

در راه اهلل با کفر و م اف می روم .اگر کشهته شهدم مهرا در ک هار بهرادرم ابوراله ع اسهی بهه خها بسهاارخد و بدانیهد کهه ملّتهی کهه شههادت

دارد ،اسارت ندارد.
خاررات:
فض اهلل سرشار از شور و يیجان انقشبی بود .با آن اندخشه ی پا و روسهتائی کهه يهی گونهه غهر زدگهی را بهر نمهی تابیهد و بها اخشصهی در خهور تقهدخر ،بهه وظهاخ
مکت ی خود عم می کرد .نامه ياخش مملوّ از عش به رزم دگان و اخ ار پیروزی و روحیه بخشی به نیرويای پش ج هه بو

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید عیدی جوکار
تاریخ تولد1686/6/6 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه6 :
زندگی نامه:
شهههید ع ههدی جوکههار در خههانواده ی مههبي ی زحمههتکش در تههارخ  8333/3/3درروسههتای رسههو دخ هده بههه جهههان گشههود  .از انجهها کههه او اولهین فرزنههد خههانواده بههود از
يمههان کههودکی در کشه و زراعه بههه بههدر
فرمان امام ل ی

کمه

میکههرد دوران ابتههداخی را رسههو و دوران راي مههاخی را در کههوار بشه سههر گباشه  .سههوم راي مههاخی بههود کههه بههه

گف و برای اولهین بهار عهازم ج ههه شهد و بعهد ازاخهن دخ هر ارام و قهرار نداشه .جسهمش اخ جها بهود وفکروذکهر

خانواده را راضی کرد و مجهددا بهه ج ههه رفه تاانکهه در م طقهه شهو
امانتی را به اسمانها برد ودر ک ار يمرزمان شهید

ج ههه .بهاالخره توانسه ارام ب یهرد

در عملییهات بهزر فهت الم هین بهه دخهدار خهار شهتاف و اولیهین روز عیهد خداونهد اخهن عیهدی

در گلزار شهدای رسو به دامان ابدی خا س رده شد

وصی نامه:
بدرو مادر عزخزم اگرسن لیاقه شههادت را داشهتم و شههید شهدم خهون ناقابه مهن فهدای فهر شهکافته خهر امیرالمهوم ین علهی ع باشهد واز میخهوايم کهه گرخهه و زاری
نک ید و غصه نخورخد که من به اروزی خودرسیده ام شما امام را دعا ک ید
خاررات:
مادر شهیید نق میک دکه خ

را

گوسف د نبر سیدالشههدا کهرده بهودخم  .وقتهی گوسهف دی را ذبه نمهودخم گوشه را جهه توزخه امهاده میکهردخم کهه جهان محمهد از

ما خواس که مقداری گوش را در ظرفی ب بارخیم  .شهیید ان را برداش و از م ز خار شد  .کسی از اخن اقدام چیزی از ندانس
عیدی جوکار.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید محمد تاجی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1631/4/8 :

نام مدرسه :اباده ابگرم
زندگی نامه:
شهههیدمحمد تههاجی درتههارخ  8337/1/1در روسههتای قص هیرا متولدشههد وی تحص هیشت ابتههداخی رادرزادگههايش و راي مههاخی را درروسههتای اک رابههاد سههاری نمههود وبههه دلی ه
دوری از روسهتا يمهواره مسهاف زخهاد خانهه تها مدرسهه را بها پهای پیهاده رهی میکهردوعشوه بهر در
فراغ در کشسهای قران نیز حضور میاف وی با وجودی که سهن وسها کمهی داشه سهم

درامهر کشهاورزی و دامهداری بهه خهانواده کمه

میکهرد در اوقههات

بزرگهی نهه بهه عقه اسه نهه بهه سها بهود وبهرای اولهین بهار در خهرداد

 68با اخ که  83سا داش عازم م ار عملیاتی شهد وتها زمهان شههادت سهه بهار در ج ههه شهرک جسه در سه ريا په

از نمهاز بهرای دوسهتانش نوحهه میخوانهد و

يمه را به وجد مع وی می اورد تااخ که در3ابان 8361با گلوله يای صدامیان قل مهربانش از تاش اخستاد و به جم عاشوراخیان پیوس
وصی نامه:
شهادت ارپی اس که از ان یا به ما رسیده اس ای ام شهید پرور اخران بدانید کهه مها ماه مردمهان کوفهه نیسهتیم کهه بهه نهدای امهام حسهین ع ل یه
امام پش کرده اند
خاررات:
خکی از يمرزمانش می وخد که وی اغل با مختصری ا غس شهادت میساخ و از روحیه ی مع وی بر خوردار بود
محمد تاجی.tif

ن فتهه انهد و بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید مرتضی اموزگار
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/6 :

نام مدرسه :ارباب واکبر اباد
زندگی نامه:
در تارخ  8313/8/1در دامان مادری مهربان وزخر ساخه پهدری اموزگهار چشهم بهه جههان گشهود بهه گفتهه مهادر
بود به ايهالی روسهتا در
وجدخ راه پهدر شههید

قهران میهداد در حهالی کهه مرتضهی در کهش
را بها در

دوم ابتهداخی مشهغو تحصهی بهود پهدر

اتفا جمعی از دوسهتانش عهازم ج ههه شهد وپه

در ج ههه حه علیهه باره بها دشهم ان بج هد سهرانجام در مههر مهاه  8366بهه

از چ هد مهاه حضهور در صهح ه يهای ن هرد در تهارخ  8366/1/3بهه درجهه رفیه شههادت ناخه امهد وبهه مشقهات پهدر

شتاف
وصی نامه:
از شهادتم خوشحا باشید و براخم دعا ک ید

خاررات:
خکی از يم رزمانش می گوخد وی از روحیه مع وی برخوردار بود در س ر بعد از نماز نوحه برای دوستانش می خواند
مرتضی آموزگار.tif

بهه خیه شههیدان پیوسه واو يمچ هان بها تهش

خوانهدن ادامهه میهداد بها وجهود سهن وسها کهم در امهور ئرزشهی وي هری بهه خهوبی میدرخشهید وتحصهیشت خهود را تها پاخهه دوم

راي ماخی ادامه داد اما مرتضی از ت ار شهیدان بود ودوسه داشه مان هد پهدر بزرگهوار

پدر و مادر مهربانم پ

تولهد او در شه جمعهه بهود وپهدر

کهه معلهم قهران

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید مجید بهادری
تاریخ تولد1651/6/4 :
تاریخ شهادت1635/1/1 :

نام مدرسه :اکبر اباد
زندگی نامه:
در اواخ خرداد مهاه سها  8316در روسهتای اک هر ابهاد در خهانواده بههادری فرزنهد پسهری دخهده بهه جههان گشهود ونهام او را مجیهد نهادنهد وبها راه رسهم سهربازی در راه
مع ود اش اخش ساخت د وجود مهربان مجید از يمان کهودکی بهه عشه ومح ه اراسهته بهود دلهش مهی خواسه بها ان سهن کهم کمه
ارث برده بود که سالیان سا با خیر اندخشهی و مصهلح
رراوت وعطر زخ هاخی نمهاز اشه ا شهد صه درپهی در
روستای خود به تحصی پرداخ با شروع ج

يمهه باشهد واخهن را از پهدری

مشهکشت وگرفتهاری يهای مهردم روسهتای خهود را حه وفصه میکهرد ي هوز بهه سهن تکلیه نرسهیده بهود بها
ومشه بهودو بعهد از مدرسهه کمه

حها پهدر.مجیهد دوران ابتهداخی وراي مهاخی را در مدرسهه ی کمها المله

تحمیلی مجید که عشه وعشقهه ای وافهر بهه ج ههه وج ه

داشه بهه يهر دری زد تها بهه ج ههه بهرود امها موفه نشهد

چون سن وسا او ي هوز اجهازه رفهتن بهه ج ههه را نمهی داد اولهین بهار کهه ازج ههه برگشه يمهه رابهه رفهتن ودر مع وخه شههر عشه دعهوت میکهرد اولهین بهار از
کوچ

وبزر دوستان وفامی حهش لیه

سوار بر توسن چ ون با ل اسی به رن

رل یهد ان هار کسهی از انتههای افه بها صهدای عشه صهداخش میهزد دلهش يهوای رفهتن داشه ومیه رسهیدن وسهرانجام او

باوريای رنه

خهدا در کسهوت خه

بسهیچی عاشه در  1مهرداد  61در م طقهه ج هی مهها بهاد تهن سهار زخهم کهرد وپهاره پیکهر

به دخدار معشو ناخ امد

وصی نامه:
انقدر به ج هه میروم و می ج م تا شهید شوم يد من از ج هه فقط رضای خدا بوده ويی قصد ودخ ری نداشته ام
خاررات:
خکی از يم رزمهانش می وخهد اخشهان مان هد سهاخر چوانهان مهومن وعشقهه م هد ابتهدا درپاسه اه مشهغو خهدم گردخهد گبرانهد شه ها را تها صه حتهی جهای دوسهتانش
ن ه انی میداد تا ثاب ک د که اي جه ه وج
مجید بهادری.tif

اس اما او د در گرو رفتن داش

ش اس امه خود را دستکاری کرد وموف

شد پ

از خ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید سیروس امیر زادگان
تاریخ تولد1683/1/13 :
تاریخ شهادت1637/1/17 :

نام مدرسه :تربیت معلم جهرم
زندگی نامه:
شهید سیرو

امیر زادگان در سها  8336در سهیه چهادری در خه

وراي ماخی رادر شیراز به اتمام رساند وپه

خهانواده عشهاخری دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی رادر مهدار

از رهی دوران متوسهطه واخهب دخهالم در شههر کهوار در کسهوت سهربازی عهازم ج ههه يهای ج ه

م ار عملیاتی ساری نمود ودر اخن اث ا پ

از ق هولی در مرکهز تربیه معلهم جههرم بهه تحصهی بهاز گشه ومهدت خه

مجددابه ع وان بسیجی به سوی ج هه شهتاف

سهیار عشهاخری فهار
شهد ومهدت خه

گبرانهد
سها رادر

سها رانیهز در اخهن مرکهز گبرانهد و په

از ان

وحهدود جههار مهاه درج ههه يهای خوزسهتان و م طقهه فهاو در صه غیهور مهردان بسهیجی مشهغو دفهاع از کیهان مهیهن

ودخن بود وسرانجام در اخرخن درگیری يای فاو ودر حین عقه نشهی ی تهاکتیکی نیرويهای خهودی از فهاو بهه درجهه شههادت نائه گردخهد وبهه خیه عاشهورا خیهان گم هام
پیوس
وصی نامه:
اگر من شهید شدم وبه ارزوی دخرخ ه ام رسیدم پ

براخم گرخه نک ید که اخن م افقان کور د خوشحا شوند وروح من ازرده شود

خاررات:
به نق از دوستانش در ج هه بودم و خ ر دار شدم که سهیرو

بهه ج ههه امهده ومهن خهود را بهه او رسهاندم واصهرار کهردم کهه از ج ههه بهاز گهردد شههید بزگهوار گفه

گف من راه خود را انتخا کرده ام ودر ج هه میمانم تا به شهادت برسم
سیرو

امیرزادگان.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید عبداهلل دولت ابادی
تاریخ تولد1686/6/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :دانشگاه علوم بزشکی فسا
زندگی نامه:
درروز  86خرداد ماه سا  8333فرزندی از دامان مادری با درشههر شهیراز دخهده بهه جههان گشهود کهه بعهديا نهامش دردفتهر گل هون کف هان عشه
دوران ابتهداخی و راي مههاخی و متوسههطه را در شهیراز گبرانههد  .به

واخثهار ث ه شهد .

از ان دردانشه اه علههوم بزشههکی شههر سههتان فسهها دررشهته ی برسههتاری ق ههو شهد  .شهههیید ع ههداهلل

دول ابادی عاش و دل اخته ی امهام رحمه اهلل بهود و يمهواره يمهه را بهه بیهروی از امهام و خهط او دعهوت میکهرد .درزمهان انقهش نیهز بها دخ هر دوسهتانش فعالییه
يای انقشبی بسیار زخادی داشت د در 87سال ی بع هوان بسهیجی عهازم ج ههه شهد و به
در 16سال ی بیکهر

کهرد و سهرانجام

از ان چ هدخن بهار دخ هر نیهز در ن هرد حه علیهه باره شهرک

يمچهون بیکهر علهی اک هر امهام حسهین ع بهاره بهاره ومفقهوداالثر شهد و روح بهزرگش در جهوار حه جاوخهدان مانهد .سهرانجام به

سا در تارخ ی  8/3/8371بیکر باکش بعداز روا به دور ضرخ مطهر موالخش امام رضا ع در دارالرحمه شیراز به اغو

از گبشه 81

خا س رده شد.

وصی نامه:
از اعضای خانواده ام انتظار دارم علی وار وزخ

وار زنهدگی ک هد  .ق ه از رفهتن بهه ج ههه يهدفم اخهن بهود کهه تحصهیشتم را ادامهه ديهم و بزشه

مردم بی بضاع خدم ک م اما خداوند وظی ی دخ هری بهر دو

شهوم تها بتهوانم بهه

مهن و امثها مهن نههاد کهه امیهددارم بتهوانم درانجهام ان موفه شهوم از خهانواده ام میخهوايم گهو

به فرمان امام باش د
خاررات:
چون ت ها بسرم بهود ارزوی دامهادخش را داشهتم بهه او بیشه هاد ازدوا بهاخکی از دختهران فامیه را دادم در جهوا گفه بهدرجان حهاال چهه موقه اخهن کاريها اسه االن
مهمترخن مساله ی ماج
ع داهلل دول آبادی.tif

اس اگرما دربرابر دشم ان ناخستیم نامو

و کشورما درباد میدي د

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید راهدار بهمنیان
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :دبیرستان شهدای خیبر
زندگی نامه:
شهید رايدار بهم یان ذرسا 37درخانواده مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود .ر یعه فرشهی از زمهرد راپههن کهرده بهود وغ چهه يها ارام ارام دران شهکوفا میشدندوشهکفتن
غ چههه وجههوده رايههدار چشههمه ی ل خ ههد را برل ههان پههدرومادر جههاری نمههود کههودکی را درک ههار پههدرومادری مهربههانو زال تههر ازا وافتهها گههام ب ههام پش ه سههرنهاد
ودر7سههال ی باعههالمی ازشورونشهها راي هی مدرسههه شههد.دوران ابتههداخی رادردبسههتان روسههتای فههت ابههاد پش ه سههرنهاد ودوران راي مههاخی را درمدرسههه ی شهههید دخلم هی
سههاری کههرد ازيمههان دوران راي مههاخی عشقههه ی خاص هی
ممتازی رانیهز نصهی خهودکرد په

ورز

کشههتی داشه ودراخهن رشههته ی ورزشهی پیشههرف نمههود ودرمسههابقات ورزشهی مختله مقههام يههای

از اتمهام دوره ی راي مهاخی وقتهی وارد دبیرسهتان شهد برخهورد الزم دخهد

ج ههه بهرود .بهرادر

درج ههه بودومشهکشت خهانواده را

او ح وفص مهی کهرد سها دوم دبیرسهتان فرارسهید دخ هر راقه رايهدارتمام شهده بهود درسها  8361بهه يمهراه (سهاايیان محمدبهه م هار ج هی اعهزام شهد وبهه
ع وان بیسیم چی فرمانده گردان درم طقهه ی شهلمچه درعملیهات يهای مختله شهرک کهرد در عملیهات کهربشی  3باگازشهیمیاخی خهرد مسهموم شهد وپه
به بیمارستان براثرشدت مسمومی روح بل د

درعر

از انتقها

اشیان گرف .

وصی نامه:
ازشما میخوايم که گرخه و زاری نک ید وغصه نخورخد که من به ارزوی خود رسیده ام شما امام رادعا ک ید
خاررات:
شهید رايداربهم یان درعملیات کربشی 3به ع وان بیسم چهی يمهراه فرمانهده گهردان شهرک نمهود حجهم سه ین اتهش دشهمن باعهث بهه شههادت رسهیدن تعهدادزخادی
ازبچه يای گردان شده بود .فرمانده به رايدارمی وخد اگر میخوايی به عق برگرد اما شهید می وخد من تااخرخن لحظه درک ارشما میمانم
رايدار بهم یان.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید مهر علی پاکدامن
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :روستای نورزان
زندگی نامه:
مهر علی در 1تیر  8331درروستای نوروزان در خ

خهانواده مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود بها اخ کهه کهم سهن وسها بهود جهرات وجسهارتی مردانهه داشه شهجاع وبها

اخمان بود تحصیشت ابتهداخی را ي هوز کامه بهه پاخهان ن هرده بهود کهه شهور واشهتیاقی در دلهش پدخهد امهد در
برگزخد وبه سختی مسوولین اعزام را راضهی کهرد وبهه میهدان ج ه

وج ههه شهتاف .خه

و مشه را ريها کهرد وبسهیج کهه مدرسهه عشه بهود را

سها بها رشهادت وشهجاع تمهام بها متجهاوزخن ج یهد تها اخهن کهه در تهارخ

 88/81/8361با اخ که  83سا بیشتر نداش شرا وص را نوشید وبه دخدار معشو رف .
وصی نامه:
پدر ومادرم اگر شهادت نصی م شد غم ین ن اشید وگرخه نک ید چرا که فرزندتان در راه خدا تقدخم کرده اخد
خاررات:
خکی از دوستانش می ف زمانی که در ج ههه حضهور داشه در خه
بودن تعج وتحسین يم ان را بر ان یخ
مهرعلی پاکدامن.tif

برنامهه تلوزخهونی بها اخشهان مصهاح ه ای عمه

امهد کهه بیانهات اخشهان بها وجهود کهم سهن وسها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید جان محمد حاملی
تاریخ تولد1631/5/13 :
تاریخ شهادت1631/3/17 :

نام مدرسه :شهدای انقالب شیراز
زندگی نامه:
جان محمد درسا  8331درخانواده ای مومن وبارسها درروسهتای دوله ابهاد فرمشهکان ازتوابه کهوار دخهده بهه جههان گشهود 7.سهاله بهود کهه يمزمهان بهادر
کارکشههاورزی ودامههداری رااغههاز کههرد .جههان محمههد تکههالیفش رادرکههوه وصههحراومزرعه انجههام م هی داد وعشقههه خاص هی بههرای در

ومدرسهه

خوانههدن واسههتعداد بههاالخی بههرای

خهادگیری داشه .ازيمههان کههودکی بامهرومح ه يمههه رامجههبو خههود میکههرد وی بعههدازاتمام دوران ابتههداخی وارد مدرسههه شهههدای انقههش شهیراز شههد .دران موقه سههه
سا ازج ه

تحمیلهی می بشه وجهان محمهد به

از مراجعهات مکهرر توانسه بهه م طقهه ج هی حها عمهران کردسهتان اعهزام میشهود 3سها مصها او بادشهم ان

می بش که مروارخد سرخ شهادت راصید کرد وبه جرعه عشا بیوس .

وصی نامه:
بدرومادر عزخزم اگرمن لیاق شهادت را داشتم وشهید شهدم خهون ناقابه مهن فهدای فهر شهکافته امیرالمهوم ین علهی ع باشهد.وازشهمامیخوايم کهه گرخهه نک یهد وغصهه
نخورخد که من به ارزوی خود رسیده ام شماامام رادعاک ید.
خاررات:
مادر شهید نق میک د
که خ

را

گوسف د نهبر سهید الشههدا کهرده بهودخم .وقتهی گوسهف د را ذبه کهردخم گوشه راجهه توزخه امهاده میکهردخم کهه جهان محمهد ازماخواسه کهه مقهداری

گوش رادرظرفی ب بارم شهید ان رابرداش وازم ز خار شد کسی ازاخن اقدام چیزی ندانس بعديا زنی مستضع ازا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید جواد جاللی
تاریخ تولد1685/13/3 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید دیلمی
زندگی نامه:
شهید جواد جشلی درسها 31درکوارمتولهد شهد 1سها ابتهداخی رادردبسهتان کارخانهه ق هدکوار وراي مهاخی رادرمدرسهه شههید دخلمهی فعلهی سه ری نمهود ان روز ياسراسهر
کشور به نحوی بوی ج هه میداد روزی اعزام نیرو بهود روزی دخ هر تشهی ج هازه ی شههیدی واخهن حها و يهوای مع هوی جوتهد رانیهز ازخهود بهی خهود کهرد بهه نحهوی
کههه بههرای حضههور درمی هادخن ن ههرد لحظههه شههماری میکههرد چ ههدخن بههار بههه دلی ه کم هی سههن ازرفههتن بههه ج هههه او جلههوگیری میکردنههد تااخ کههه در6/8/8367موف ه شههد
جوازحضههور در ج هههه راکسه نماخی هد وازسههرتابا نشه اخته قههدم بههه سههرزمین نههور گباش ه وبههه جمه لشههکرخان مخلههص وبهی رخهای اسههشم بیوسه وبه
درم طقه ی فکه جان درراه يد نهاد ودر تارخ  81/1/8367به دخدار ح شتاف .
وصی نامه:
من برای رضای خدا واسشم وحکوم دخن خدا میج م وشهادت خودرا انتخا کردم...ن بارخد برچم اسشم به زمین بیافتد.
خاررات:
نق از بدر شهید
به او بیش هاد ازدوا باخکی ازدختران فامی رادادم درجوا گف بدرجان حاالموق اخن کاريا اس االن مهمترخن مساله ماج
جواد جشلی.tif

اس .

از چه ه روز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید عین اله شکوهی
تاریخ تولد1656/4/18 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهیداکبرآبادی
زندگی نامه:
شهههیدعین الههه شههکويی درسهها 8313درخه

خههانواده مههبي ی ومتههدخن درروسههتای اربهها سههفلی ازتوابه کواردخهده بههه جهههان گشههوداخن شهههیدبزرگوارٍ ّبه

دوران رفولیهه بههرای کسهه دانههش وارددبسههتان روستاشههد بهه

ازگبرانههدن

ازبشهه سههرگبراندن دورره ابتههداخی واردمدرسههه راي مههاخی شهههیداک رآبادی روسههتای اک رآبادشههد در

يمین زمان فعالی يای انقشبی خهودرا شهروع نمهوده و بها تهاثیر از دو سهتان شههید خهود مان هد علیرضها فتحهی ومرتضهی امهو زگهار و بهه عله ايمییه مشهارک در
ج هه يا و ل ی

گفتن به ندای ري ر

و بهه رغهم سهن کهم وت هها فرزنهد بسهر بهودن و رابطهه ی عهارفی فهو العهاده بها خهانواده شهو جههاددر راه خهدا و بیوسهتن بهه

ص مجايدخن فی س ی اهلل در ج هه يای ح علیهه باره وجهود

را تسهخیر و نهاختها بهه اتفها تعهدادی از دوسهتان خهود عهازم ج ههه يهای ج هو گردخهد وبه

از

رشادتهای فراوان باالخره درتهارخ  3/81/8361در شههر شصه درج ههه شهلمجه بهه آرزوی دخرخ هه خهود کهه يمهان رسهیدن بهه ملکهوت اعلهی ولقهاءاهلل بهود رسهیده
وبراثرانفچار خم اره واصاب ترکش شرب شهادت رانوشید
وصی نامه:
اخن وصی نامه درل ها

يهای آغشهته بهه خهون شههیدعین الهه شهکويی بیداشهده اسه

آنقدربهه ج هه مهی روم ومیجه م تاشیهدشهوم ای جوانهان نکتهددر رختخهوا

ذل بمیرخد که امام حسین (ع) درمیدان ن رد شهیدشهد ای جوانهان در غفله بمیرخهد کهه علهی درمحهرا شههادت شهیدشهد وم هادادر حه بهی تفهاوتی بمیرخهد کهه علهی
اک رحسهین در راه امههام حسهین( ع) وبايههد شهیدشههد ای مههادران م ههادا از رفههتن فرزنههدانتان بههه ج هههه جلههوگیری ک یهد کههه فههردا درمحضههرخداوند نمهی توانیهدجواب وی
حضرت زخ

که تحم 71شهید را نمودباشید برادران اسهتغفار ودعهارا ازخادن رخهد کهه بهتهرخن درمهان بهرای تسهکین درديها ويمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و در راه او قهدم

بردارخد يرگز دشم ان در بین شما تفرقه نی دازند وشمارا از روحانی متعهد جدا نسازند که اگرچ ین ک د روز بدبختی مسلمانان وروز جشن ابرقدرتهاس
خاررات:
نق از بسرعموی م يم رزم شهید :درگتوند باعده زخادی از بچهه يهای محه کهه بهه ج ههه اعهزام شهده بودنهد دور يهم نشسهته بهودخم کهه بیش هادشهد قرعهه بهزنیم اخهن
دوره نوب کیس که شهید بشود س
عین اله شکويی.tif

قرعه به نام شهیدعین اله شکويی افتاد اخشان بسیار خوشحا شد چون يرلحظه آرزوی رسیدن به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید داریوش جامه بزرگی
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ظفر اباد حمیدیه اهواز
زندگی نامه:
شهههید دارخ هو

جامههه بزرگ هی در فههروردخن  8333در روسههتای ظفههر ابههاد متولههد شههد تحص هیشت ابتههداخی را در زادگههايش ودوران راي مههاخی را درحمیدخ هه ايههواز گبرانههد

ودر  8366/1/16عزم ج هه يای ج

شهد وبهه م طقهه سوسهن گهرد زخهر شهدخد تهرخن اتهش يهای دشهمن بهود و نیزاريهای چزابهه بهه خهون ده يها شههید اغشهته بهود

ودالوران بسیج جان خوخش را سار دفاع از میهن نموده بودنهد وبها کمتهرخن امکانهات ج هی در چزابهه راه را بهر تانه
مقام يمراه با جمعی از دوسهتانش در تهارخ  8366/88/88در ت ه
کشیدندودارخو

چزابهه نردبهان عهرو بهه عهر

اولین شهید روستا بود

وصی نامه:
از شما می خوايم در راه خدا امر به معرو ونهی از م کر نماخید
خاررات:
شهادت او خون جوانان مح رابه جو
دارخو

جامه بزرگی.tif

اورد وپ

از او جم زخادی عازم میادخن عملیاتی شدند

يهای بعثهی بسهته بودنهد وبهاالخره اخهن شههید واال

اعلهی را خافه واز ثهری بهه ثرخها بهار بسهت د وشهرب شههادت را سهر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید جهانبخش شاکری
تاریخ تولد1651/6/8 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :عملیات میمک اباده
زندگی نامه:
شهید جههان خش شهاکری در 3خهرداد  18درخه
شد دريمان کودکی عشقهه ی شهدخدی

خهانواده ی مهبي ی روسهتاخی و بهی تکله وبهی رخها و سرشهار از خه

رنکهی و خکهدلی در روسهتای ذرات کهوار متولهد

مسهجد و نمهاز داشه و يمهراه بزرگتهران خهود بهه مسهجد میرفه و نمهاز

رابهه جها مهی اورد دوران ابتهداخی را در دبسهتان

شهدای ذرات به باخان رسانید درمسهابقات قهران و اذان و نههج ال شغهه مدرسهه اولهین نفهری بهود کهه مشهتا ث ه نهام بهود و دوسهتان خهودرا نیهز درث ه نهام مسهابقات
ب ج انه قران تشوخ می مود ب

ازباخهان دوره ابتهداخی بهه عله ن هودن مدرسهه راي مهاخی درروسهتابرای ادامهه تحصهی بادوسهتان ويمکشسهان خهود بهه روسهتای ابهاده

ی اب رم درفاصهله ی به ج کیلهومتری محه زنهدگی رفه روح بل هد وبزرگهی داشه واحسها

مسهولی مهی کهرد مخصوصها چ هدروزی خه

درکوار خاروستاخی تشی می کردند روحیهه ی فهداکاری او بیهدارتر میشهد وباريابهدون ارهشع خهانواديی خهوددرمراکز بسهیج ث ه
مادر شهید و برادر
ث

بهار کهه بیکهر شههیدی را

نهام مهی کهرد تهارايی ج ههه شهود امها

باخ ر میشهدند و مهزاحم رفهتن او بهه ج ههه میشهدند.امها ازانجها کهه وجهدان درونهی و فطهرت بها او ارامهش راازوی گرفتهه بهود بهاز يهم مخفیانهه

نام نموده ورايی ج هه يای ح علیه بار شد.به میدان ن رد کهه رسهید خهانواده را مطله کهرد کهه بهه ج ههه رفتهه تانهدای امهام خهودرا ل یه

گوخهد سهرانجام به

از 1ماه حضوردرم طقه ی عملیاتی شلمچه درعملیات کربشی  3به دس مزدوران رزخم بعثی عرا به فیض شهادت ناخ امد.
وصی نامه:
به نام اهلل باسدار حرم خون شههیدان ودرود بهه ري هر ک یهر انقهش حضهرت امهام خمی هی ره اللههی مرانیامرزخهده ازاخهن دنیهام ر .مهن وصهی نامهه ام را در خه

جملهه

خشصه می ک م و ان اخ که بیاخید مسلمان واقعی باشیم نه مسلمان ظايری .من يمه را حش میک م بجز کسانی که از فرماخش امام سربیچی میک د.
خاررات:
به نق از مادر شهید
شهید عشقهه ی زخهادی بهه نمهاز وروزه داشه چهون سهحريای مهاه م هار رمضهان بیهدار
مظايری می فتیم که اورا نصیح کن تا باتوجه به سن کم وعدم تواناخی ا

نمیکهردخم بهدون سهحری روزه می رفه

روزه ن یرد شهید مظايری درجوا ماگف که چ

داخهی ا

شههید حها اصهغر

جهان خش شاکری.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید محمد پروین
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :فتح اباد
زندگی نامه:
شهههید محمههد پههروخن در سهها  8316در روسههتای فههت ابههاد دخهده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را بههه پاخهان بههرد وتصههمیم گرفه بههه ج هههه بههرود سههن او کههم بههود
وتوانس با دسهتکاری ش اسه امه تهارخ تولهد
ومطهر

را سهه سها بزرگتهر نماخهد و بهه م هار ج ه

بهرود وعملیهات کهربشی  1وشهلمچه معهرا عهروجش بهود پیکهر پها

را در گلزار شهدای روستای فت اباد به خا ساردند

وصی نامه:
از شما میخوايم که حامی روحانی باشید در راه خدا امر به معرو ونهی از م کر ک ید و از خوايرانم می خوايم عف فارمی خود را حفظ نماخ د
خاررات:
نق از دوس شهید.در سا  8363ما جهار نفر بهودخم کهه عشقهه زخهادی بهرای رفهتن بهه ج ههه داشهتیم ولهی مسهو ث ه نهام مها را بهه دلیه سهن کهم وقهد کوچه
ث

نام نمی کرد شهید محمد پروخن متولد  8316بود که با زخرکی تمام تارخ تولد را به  8337تغیر داد ود عدد اجر اماده کردخم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید علی جان بناهی
تاریخ تولد1688/5/61 :
تاریخ شهادت1631/1/61 :

نام مدرسه :کمال الملک اکبراباد
زندگی نامه:
شهید علی جان ب ايی در سا 8333در روستای اک رابهاد کهوار دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی رادرمدرسهه کمها المله

اک رابهاد سه ری کهرد و سه

در مقطه

راي ماخی که به صورت ضمیمه دريمهان مدرسهه اداره میشهد بهه تحصهیشت خهود ادامهه داد تااخ کهه در سها سهوم راي مهاخی درحهالی کهه فقهط چ هد روز از شهروع سها
تحصیلی می گبش جهه اعهزام بهه ج ههه يهای حه علیهه باره نهام نوخسهی کهرد وی به

از اتمهام دوره اموزشهی بهه ج ههه رفه ودرم طقهه باسه اه زخهد حضهور

بیداکرد سرانجام براثر اثاب خم اره دشمن به درجه شهادت نائ امد

وصی نامه:
باسشم ودرود برري رک یر انقش ودرود برمل شههید بهرور اخهران ومهردم اک رابهاده وسهشم بربهدر ومهادر مهربهانم دلهم میخوايهد به

ازشههادتم خوشهحا باشهید وبهراخم

دعا ک ید که دراخن امتحان الهی سهربل د وبیهروز شهوخم چهون مهابرای اسهشم وقهران میجه م واگرکشهته شهوخم جاخ هاه مابهشه اسه مان اخهد دن الهه رويهوای نفسهانی
باشیم وباخد به فکراخرت خود باشیم ب

يرچه بهتر اس ب دسه بهراز اخ جها بهروخم از بهدر ومهادرم میخهوايم اگهر مهن شههید شهدم بهه ارزوی دخرخ هه ام رسهیدم به

براخم گرخه نک ید که اخن م افقهان کهور د خوشهحا شهوند وروح مهن ازرده گهردد وازاتمهام بهرادران وخهوايران روسهتای اک رابهاد میخهوايم کهه امهام خودرات هها ن بارنهد
که ان شا اهلل بیروزی نزدخ

اس .

خاررات:
درگتوند باوعده زخادی ازبچه يای مح که به ج هه اعزام شهده بودنهد دور يهم نشسهته بهودخم کهه بیشه هاد شهد قرعهه بهزنیم اخهن دوره نوبه کیسه کهه شههید بشهوخد
س

قرعه به نام شهیدعلی جان ب ايی افتاد اخشان بسیار خوشحا شد چون يرلحظه ارزوی رسیدن به شهید مرتضی اموزگار وعلیرضا

علی جان پ ايی.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید سید احمد بشیری
تاریخ تولد1683/7/3 :
تاریخ شهادت1631/11/1 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
شهههید س هیداحمد بش هیری در سهها  8336در کههوار متولههد شههد وی در دوران ابتههداخی را دردبسههتان کههار خانههه ق ههد شهههید نعمت هی تحص هی نمههود وتهها سههوم راي مههاخی
درمدرسه شهید دخلمی ک ونی در حا تحصهی بهود کهه د بهی قهرار

بهه وی امهان مانهدگاری نهداد واز اواخه فهروردخن  68يمهراه بها دخ هر جوانهان پهر شهور رايهی

م ار ج ی شد تا به دفاع از دخن و میهن خهوخش باهردازد سهرانجام وجهود مطههر اخهن عزخهز در م طقهه فکهه در اردخ هشه  68پهر پهر شهد و روحهش بهه معهرا حه
پر کشید
وصی نامه:
انقدر به ج هه میروم ومیج م تا شهید شوم ويمیشه به خاد خدا باشید ودر راه او قدم بردارخد
خاررات:
خکی از يمرزمانش م وخد او باريا اعهشم نمهوده بهود کهه چهون مهن از سهشله حضهرت زيهرا وسهید يسهتم اخهن راه رابها عشه وعشقهه واگهايی انتخها نمهوده ام تها
فردای قیام پیش پیام ران و امامان رو سفید باشم
سید احمد بشیری.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید نعمت اله بشیری
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
شهید سید نعم اله بشیری درسا  8333درروسهتای اسهشم ابهاد (شهاه بهرامهی) متولهد شهد وبهه دلیه ن هود مدرسهه بها تحمه رنهج فهراوان مسهاف چ هد کیلهو متهری
روستا تا کوار با پای پیاده ری نمود ودر مدار

شهر کهوار بهه کسه علهم ودانهش مهی پرداخه ودر ک هار تحصهی يمهواره بهه خهاری پهدر زحمهتکش خهوخش میشهتاف

که سالیان سا زحم برای کسه روزی حهش او را از تها وتهوان انداختهه بهود سهرانجام در يفتهه فهروردخن مهاه  8368بهرات شههادت خافه ودر م طقهه شهو
در راه يد مقد

جهان

خود جان به جان افرخن تسلیم کرد وبه اسمانها پر کشید

وصی نامه:
پیامی برای برادران دانش اموز خود دارم ای برادران عزخز ما در س ر ج هه وشما در س ر کش

به م ارزه علیه دشمن باردازخد

خاررات:
بها شهروع ج ه

تحمیلهی بهه عضههوخ بسهیج در امهد ودر بهمههن سها  8366عهازم میهدانهای ن هرد گردخهد ورهی دومرحلهه در م هار مختله عملیهات ج هی حضههور

داش
نعم اله بشیری.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید فضل اله حدادی
تاریخ تولد1687/4/5 :
تاریخ شهادت1663/11/11 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
شهید فض الهه حهدادی در سها  8337در خه

خهانواده زحمه کهش ومتهدخن روسهتاخی در ديهداری متولهد شهد و تها اتمهام دوره ابتهداخی در زادگهايش تحصهی نمهود

وبه دلی ن هودن مدرسهه راي مهاخی در محه رايهی کهوار شهد ودر مدرسهه راي مهاخی دخلمهی ک هونی مشهغو تحصهی گردخهد ولهی وجهود پها
جوانان در ج هه يها را تحمه نکهرد وبهه قصهد برداشهتن سهشح بهر زمهین افتهاده ی شههدا رهی دو مرحلهه در او شههرخور  61و سها
يای ن رد نور علیه ظلمه شهد ومردانهه وبها صهشب

وعاشهقش پرپهر شهدن

 16بهمهن  63رايهی سهرزمین

در برابهر دشهمن تها دنهدان مسهل سهی ه سهار نمهود ودر عملیهات بهدر در تهارخ  11اسهف د  63شههد شههادت را

نوشید و روحش به ملکوت اعلی او گرف وتا ک ون اثری از جسم وی بدس نیامده اس
وصی نامه:
براخم دعا ک یددر اخن امتحان الهی سربل د وپیروز شوخم جون ما برای قران واسشم میج یم واگر کشته شوخم جاخ اه ما بهش اس
خاررات:
مادر شهید نق میک د مها خه

گوسهف د نهبر سیدالشههدا کهرده بهودخم وقتهی گوسهف د را ذبه کهردخم وگوشه را جهه توضهی امهاده کهردخم از مها خواسه مقهداری

گوش را در ظرفی ب بارخم و ان را برای خکی از ايالی روستا که مستضع بود ب رد وان نظری برای انها برده بود
فض اله حدادی.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید ولی حیدری
تاریخ تولد1686/5/7 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
وتی حیدری در  8333/1/7در خانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود ي هوز از غهم کوچه

کهودکی ن بشهته بها اقتهدار بهه مهادر بهه نمهاز میاسهتاد مايههای رمضهان

روزه می رف در امر تحصهی کوشها بهود ودر حهین تحصهی مشهغو کشهاورزی و يمکهاری بها خهانواده بهود او دوره ابتهداخی را در رسهو وبعهد در شههر کهوار بهه ادامهه
تحصی پرداخه و سها او دبیرسهتان بهود کهه از رهر بسهیج سهااه پاسهداران عهازم ج ههه شهد اودر عهین خهو

در تهارخ  8368/8/1بهه شههادت رسهید ودر گلهزار

شهدای روستای رسو به خا سارده شد واخن بار با رفت ش حدخث پیروزی خون بر شمشیر رابه زبان عش می سرخد تا برای يمیشه جاودان بماند
وصی نامه:
در راه خدا قدم گبارخد ون بارخد تفرقه ای در بین شما اخجاد شود
خاررات:
زندگی ا

ال وی س ز زخستن برای دخ ران بود واخن بار

ولی حیدری.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید سیف اله دهقان
تاریخ تولد1685/4/18 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده ای مبي ی وشهیفته ايه بیه بهه دنیها امهد نهامش را سهی الهه گباشهت د تها شمشهیر برنهده ی حه ازباره باشهد دوران ابتهداخی را درمحمهود
اباد سه دن

ودوره راي ماخی را درکهوار پشه سهر گباشه وسها سهوم راي مهاخی ي هوز نوجهوانی بهیش ن هود کهه اندخشهه ای يمچهون مهردان بهزر در وجهود

ونیروخهی اورا بهه ج هههه کشهاندوبه شههو
خ رشهادت را به خانواده ا

بهود

اعهزام شهد .تهها اخ کهه درعملیهات فهت الم هین شهرک کهرد.وازشههرب شههادت جههامی نوشهید ولهی تهها1مهاه خ ههری نشهد.وبعههد

دادند و اورا درمراسمی پرشکوه تشی ودرگلزار شهدای واق درروستای بورکی به خاکش ساردند.

وصی نامه:
پدر و مادرم اگرشهادت نصی م شد غم ین ن اشهید وگرخهه نک یهد چراکهه فرزنهدانتان را درراه خهدا تقهدخم کهرده اخهد امیهد وارم شههادت نصهی م شهود تهابتوانم جهوا گهوی
خداباشم مرابال ا

دفن ک ید وازجوان يا خوايش دارم نوحه ی علی اک رامام حسین ع برسرق رم بخوان د.

خاررات:
خکی از يمرزمان شهید می گوخد:
يمیشه شهیدسی اله ديقهان می فه م هر خهون مهن رن هین تهر از خهون شهداسه مهن در ج ههه مهی مهانم و بهه رايهی
شر شهادت نائ اخم.
سی اله ديقان.tif

انتخها کهرده ام ادامهه خهوايم داد تابهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :کوار

شهید کریم زاهدیان نژاد
تاریخ تولد1686/5/1 :
تاریخ شهادت1631/8/13 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
کرخم در او مهرداد مهاه  8333دخهده بهه جههان گشهود واز يمهان کهودکی در مکته بهاور يهای خهانواده در

دخ هداری وپارسهاخی اموخه

اربا سفلی گبراند وجه ادامهه تحصهی بهه مدرسهه شههید دخلمهی فعلهی کهوار رفه وبها موفقیه وارد مقطه متوسهطه شهد بها شهروع ج ه
شو رسیدن به خدا در وجود

درران ابتهداخی رادر روسهتای
تحمیلهی او کهه يمهواره

شعله ور بود از س ر مدرسهه بهه سه ر مدرسهه عشه رفه و بهه م هار ج هی اعهزام شهد بهار او کهه بهه ج ههه اعهزام شهد په

سه ماه خ ر شههادتش را اوردنهد په

از تشهی ج هازه معلهوم شهد شههید دخ هری اشهت اه بجهای کهرخم تشهی شهده بهود او خه

از

يفتهه بعهد از تشهی بهه م هزت برگشه

وغوغاخی در روستای اربا پیچید که کرخم زنهده اسه او مجهددا بهه ج ههه رفه و اخهن بهار کردسهتان جاخ هاه عهروچ کهرخم بهود ودر ظههر  16تیرمهاه  8368بهود کهه او
به قافله نور پیوس
وصی نامه:
از اعضای خانواده ام انتظار دارم علی وار وزخ

وار زندگی ک د

خاررات:
او به يم رزمانش باريا گفته بود ارزوخی جز شهادت ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید سلیم سلمانی
تاریخ تولد1687/1/17 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :کوار
زندگی نامه:
شهیدسههلیم سههلیمانی در 87/1/8337درشهههر کههوار متولههد شههد تهها کههش
وامهوز

پ ه جم ابتههداخی در اخ هن شهههر نمههود وی بهها شههروع ج ه

يهای مقهدماتی رادخهد بها وجهودی کهه سهیزده سهاله بهود بها رشههادت ودالوری تمهام در اذر 66رايهی ج ههه يهای ج ه

درم ههار يههوخزه وسوسهه رد وبسههتان رسههانید وپهه

وصی نامه:
در راه خدا قدم گبارخد ون بارخد تفرقه ای دربین شما اخجاد شود.
خاررات:
نق از خکی از ايالی ده:

سلیم سلمانی.tif

شهد وخهود رابهه خطهو مقهدم ج ه

از 36روز حضههور در صههفو بسههیجیان درخهها د در11بهمههن  66يمزمههان باسههالروز پیههروزی انقههش اسههشمی

درم ار چزابه روحش به اسمان پرکشید وبه جوار ر العالمین شتاف .

يمیشه به فکر مستضعفان بود.ويیچک

تحمیل هی بههه عضههوخ بس هیج درامههد

از اخن کار او باخ ر نمیشد م ر خود رر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید غالم رضا بازیاری
تاریخ تولد1663/5/11 :
تاریخ شهادت1657/11/11 :

نام مدرسه :کوه مره -شیراز
زندگی نامه:
شهید غشم رضها بازخهاری در سها 8336در روسهتای چ هار میشهوان سهیاخ دارن هون دخهده بهه جههان گشهود وپه ج سها ابتهداخی را در يمهان م طقهه محهروم گبرانهد و
پ

از ان بهرای کهار و ادامهه تحصهی بهه شهیراز رفه تها اخ کهه سها  18وارد دانهش سهرای عشهاخری گردخهد و امهوز

کازرون و کويمره سرخی و دش ارژن به تدرخ

معلمهی دخهد ومهدت شهش سها در روسهتای

پرداخه ودر بح وبهه انقهش بهه ت لیهغ و بیهدار نمهودن مهردم پرداخه او يمهواره بها روحانیه اصهی در ارت ها بهود و

از يههر فرصههتی مخصوصهها اخ هام محههرم وصههفر جهه اگههاه نمههودن مههردم اسههتفاده میکههرد تهها اخ کههه در اخههرخن روز زوا حکوم ه سههتم شههايی در غههرو  11بهمههن 17
ذرمقاب

پاس اه ژاندار مری کوار شرب شهادت نوشید وپرنده روحش بهه فهردو

بهرخن پهر کشهید ت هها فرزنهد پسهر اخهن شههید کهه شهش مهاه په

به دنیا امده اک ون دانشجوی پزشکی دانش اه تهران می اشد
وصی نامه:
برادران استغفار ودعا را از خاد ن رخد که بهترخن درمان برای تسکین درديا اس و يمیشه به خاد خدا باشید ودر راه او قدم بردارخد
خاررات:
خارره به نق ازخواير شهید او عشقه زخادی به نماز وروزه داش و نماز ش او تر نمیشد

از شههادت پهدر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید محمدحسین جانبازی
تاریخ تولد1661/1/5 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه کوار
زندگی نامه:
شههید محمهد حسهین جان ههازی در فهروردخن سها  8331درروسههتای ماصهده سهفلی از توابه کهويمره سهرخی چشهم بههه جههان گشهود کههودکی در ک هار پهدر و مههادری
مهربان و زال تر از ا و افتا گام به گهام پشه سهر نههاد در يفه سهال ی بها عهالمی از شهورو نشها کودکانهه رايهی مدرسهه شهد دوران تحصهی را تها مقطه سهوم
دبیرستان با موفقی سهاری کهرد سها سهوم دبیرسهتان او مصهاد بها او گیهری قیهام و انقهش مردمهی علیهه حکومه ستمشهايی بهود .اونیهز يمچهون دخ هر جوانهان
غیور اخران قیه و قها در

و مدرسهه را را کهرده بهه صهفو بههم پیوسهته مهردم انقشبیهر پیوسه و بها حضهور دررايایمهاخی يها و تظهايرات نفهرت و انزجهار خهودرا از

حکوم است دادی راغوت نشان داد.پ

ازپیروزی انقهش اسهشمی بهه ري هری حضهرت امهام خمی هی ره بها شهورو شهوقی بهی نظیهر پهای بهه مدرسهه نههاد بها کوشهش

وپشتکارفو العاده ای موف به اخب دخهالم گردخهدبا عشه و عشقهه وافهری کهه بهه شهغ معلمهی داشه درسها  8311بهه دانشسهرای تربیه معلهم راه خافه و په
پاخان تحصیشت به ع وان معلم در م هار محهروم و در بهین غشهاخر سهیار بختیهاری بهه تهدرخ
سا 8366يمزمان با تعطی شدن مدار

مشهغو شهد  .شههید جان هازی په

از خه

سها تهدرخ

از

در تابسهتان

رايی ج هه يای ح علیه با ر شد.

وصی نامه:
من برای رضای خدا و اسشم و حکوم دخن خدا می ج م و شهادت را خود انتخا کردم ن بارخد پرچم اسشم به زمین بیافتد
خاررات:
اخشان عشوه بر تدرخ

نوخس دگی نیهز دسه داشه و از او داسهتان يهاخی بهه جها مانهده اسه امها حها و يهوای صهمیمی ج ههه و شهور و صهفای صهمیمی رز م هدگان

جان بر ک او را بر ان داش که دخ ر بار رياسار دخار عاشقان شود و در جوار عاشقان راستین ق له نور س ر نشین سرزمین اتش و عش
محمدحسین جان ازی.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید مجید صفری خو
تاریخ تولد1651/11/4 :
تاریخ شهادت1633/7/16 :

نام مدرسه :مدرسه محمداباد
زندگی نامه:
شهید مجید صفری خو درسها  8311درروسهتای محمهود ابادددودانه

چشهم بهه جههان گشهودتا په جم را در اخهن روسهتا تحصهی نمهود سها

عضوخ بسیج درامده و امزشهای مقدماتی را دخهد و از اعضهای پهرتش

پاخ هاه مقاومه روسهتا بهه شهمار میرفه ودر بیشهتر مامورختههای تها مهین ام یه روسهتا حضهور

داش تااخ که د شهیدا و بهی قهرار

يهوای کهربشی ج ههه يها نمهودودر شههرخور  8366در سهن  83سهال ی ريسهاار دخهار نهور گردخهد و بهه دفهاع از دخهن و نهامو

شر وکشور پرداخ
وصی نامه:
شهادت انچ ان شیرخن ولبت بخش اس که با يیچکدام ازوعده يای دنیوی او را مقیاسی نیس
خاررات:
يمرزمانش يمواره ازحج و حیا و متان وصفا وصمیمی او صح
مجید صفری خو.tif

بها وجهود سهن کهم بهه

میک د

و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید حسین خردمند
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید غفاری
زندگی نامه:
حسههن خردم ههد در تههارخ  86/6/8336درخک هی ازروسههتايای م طقههه خ ه ج الرسههتان متولههد شههد.ودر دامههان مههادری مههومن وبههدری دلسههوز بههرور

خاف ه  .تحص هیشت

ابتداخی وراي ماخی خودرادر روستای دانیا خ ج باموفقیه بهه اتمهام رسهاند وباتوجهه بهه عشقهه ی زخهاد کهه بهه تحصهی دررشهته يهای ف هی داشه عهازم شههرکوار شهد
بهرای او احتهرام خاصهی قائه مهی شهدند چهون چههره مظلهوم او ناخاسهته يرانسهانی

ودر ي رستان شهیدغفاری ث

نام وادامهه تحصهی داد بجهه يهای رشهته مکانیه

راشیفته خود می ساخ .ج

که شروع شد دلهش ارام وقهرار نداشه ويمهین بیقهراری باعهث شهد تادراواسهط سها سهوم ي رسهتان رايهی ج ههه شهود اواگهر چهه مهدت

کوتايی درج هه حضور داش امابرای رسیدن به تقر الهی کافی اس انسان لیاق بیداک د وبه راستی الخ شهادت بود وانچه لیاق ان راداش نیزرسید.
وصی نامه:
ازاعضای خانواده ام انتضاردارم علی وار وزخ

وار زنهدگی ک هد ق ه ازرفهتن بهه ج ههه يهدفم اخهن بهود کهه تحصهیشتم را ادامهه ديهم وبزشه

بی بضاع خهدم که م اماخداونهد وظیفهه دخ هری بهردو

شهوم تهابتوانم بهه مهردم

مهن وامثها مهن نههاد کهه امیهددارم بتهوانم درانجهام ان موفه شهوم ازخهانواده ام میخهوايم کهه گهو

فرمان امام باش د.
خاررات:
به نق ازمادرشهید
شهید عشقه زخادی به نماز وروزه داش .چون سحريای ماه م ار رمضان بیدار

نمیکردخم بدون سحری روزه می رف .

بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید خدایار دهبود
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت1/1/31 :

نام مدرسه :هنرستان شهید غفاری
زندگی نامه:
شهید خداخاردي وددرسها 8338درروسهتای دشهت

متولهد شهد ابتهداخی رادرزادگايشهوراي ماخی را درکهوار تحصهیی نمهود ودري رسهتان شههید غفهاری کهوار دخه لم گرفه

در تدارکات بود که وارد نیروی يواخی شهد ولهی اخ هار ج ههه يهای ج ه
68در م طقه ی شو

اورا در مسهیری قهرار داد ودر اسهف د  66بهه م هار عملییهاتی و به

از خکمهاه دردوم فهروردخن

به دخدار ح شتاف وجام شهادت را سر کشید

وصی نامه:
بدرو مادر عزخزم امیدوارم کهه شهما از مهر مهن غم هین وناراحه نشهوخد ودرمسهیراهلل وخهط امهام بیشهرو باشهید واخهن را بدانیهد کهه مهن در اخهن راه کهامروا و سهعاتم د
يستم زخرا اخن راه ح اس و خداونهد میفرماخهد برخهی از ان موم هان بهزر مردانهی يسهت د کهه بعههد و بیمهانی کهه بها خهدا بسهت د کهامش وفها کردنهد به

برخهی بهه

انتظار فیض شهادت مقاوم کرده ويی عههد خهودرا تغییهر ندادنهد بیهامیرا بهرای بهرادران دانهش امهوزان خهودم دارم ای بهرادران عزخهز مها در سه ر ج ههه و شهما سه ر
کش

به م ارزه علیه دشمن ب ردازخد

خاررات:
چون ت ها بسرم بود ارزوی دامادخش را داشتم بهه اوبیشه هاد ازدوا بها خکهی از دختهران فامیه
مهمترخن مساله چ
خداخار دي ود.tif

اس اگرما دربرابر دشمن ناخستیم نامو

و کشور ما درباد میري د

را دادم در جهوا گفه بهدر جهان حهاال چهه موقه اخهن کاريها اسه االن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید محمد دهقان
تاریخ تولد1681/1/6 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید غفاری
زندگی نامه:
محمددراولین روزيای بهارسا  8331درروسهتای محمودابهاد سههدان
يمراه پدر در مجل

درجمه خهانواده ی متهدخن و متعقهد بهه اسهشم راسهتین و انقشبهی بهه دنیها امهده دراخهام کهودکی

مبي ی شرک میکهر د و عشقهه زخهادی بهه امهام و روحانیه داشه دوره ابتهداخی را دردبسهتان روسهتای خهود سهاری کهرد و بهرای ادامهه تحصهی

درمقط راي ماخی رايی شهر کوار شد پاخان دوره راي مهاخی مصهاد بهود بها اخهام پیهروزی انقهش و محمهددر تظهايرات ورايایمهاخی يها حضهوری بهی نظیهر داشه په
از پیروزی انقش اسشمی در ي رستان شهید غفهاری ادامهه تحصهی داد تها اخ کهه ج ه

تحمیلهی شهروع شهد خه

روز کهه بهرای ث ه نهام بهه سهااه پاسهداران مراجعهه

کرد ي ام برگش به م ز تصاد کرد ودستش شکس امها اخهن تصهاد خللهی دراراده اي هین او اخجهاد نکهرد محمهد په
و سرشاراز اخمانی که داش مجددا از ررخ سهااه پاسهداران بهه ج ههه اعهزام شهد وي هوز کمتهراز دومهاه از حضهور

از به هودی مسهری بهه لحهاظ روحیهه قهوی

درج ههه نمهی گبشه کهه در عملیهات جلهوگیری از

نفوذ دشمن در م طقه ت ه چزابه بااخثار و فداکاری که از خودنشان داد براثراصاب تر کش خمااره به کاروان شهیدان راه ح و حقسق پیوس
وصی نامه:
پدرومادر عزخهزم اگهر مهن لیاقه شههادت را داشهتم و شههید شهدم خهون ناقابه مهن فهدای فهر شهکافته ی امیرالمهوم ین ع باشهد از شهما میخهوايم کهه گرخهه وزاری
نک ید و غصه نخورخد که من به ارزوی خود رسیدم
خاررات:
خارره ای به نق از مادر شهید شهید عشقه زخادی به نمازو زوزه داش چون سحريای ماه رمضان بیدار
محمد ديقان.tif

نمیکردخم بدون سحری روزه می رف

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید راهخدا زمانی
تاریخ تولد1681/1/7 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید غفاری
زندگی نامه:
شهیدزمانی درسا 8331درروستای ولیعصهر کهوار دخهده بهه جههان گشهود  .اودر دامهان پهر مههر پهدرومادر پهرور
سال ی قدم به محیط پرمهر دبستان نهاد و بها تهش

خافه و مان هد دخ هر نونههاالن اخهن مرزوبهوم دريفه

و پشهتکار توانسه دردرسهه مقهام ممتهاز را کسه نماخهد  .سها

در مدرسهه راي مهاخی شههید دخلمهی بهه تحصهی

لدامهه داد  .دوران راي مههاخی او مصههاد بههااو قیهام انقشبهی مههردم مسههلمان کشههوردخ ر گردخهد  .شهههید زمههانی بادخ ردوسههتانش بهها پخههش اعشمیهه و نوشههتن شههعاريای
انقشبی دراخن قیام يا نقش ارزنده ای را اخفا نمودند.
اخشان درحها بهه پاخهان رسهاندن دوره راي مهاخی بهود کهه انقهش بهه پیهروزی نشسه واو سهرخو

وشهادا از نوشهیدن شهرب پیهروزی تحصهی را دري رسهتان ف هی

شهید غفاری کوار اغاز نمود .دوسا از حضور اودر ي رستان شههید غفهاری مهی گبشه کهه دشهمن بهه خها مهیهن حملهه کهرده وان شههید بزرگهوار تصهمیم گرفه تها
خه

ش ه ه ره صدسههاله بایماخ هد وبهها جل ه نظههر پدروماغههدر

وارد مدرسههه عش ه گردخ هد 11 .روز از حضههور او در م طقههه عملی هاتی می بش ه کههه نههدای خ ها اخهههاال ف

المطمع ه خطابش کرد و با ل ی
گوخان به دخدار خار شهتاف .او بها شههادتش خروشهی درمیهان دوسهتانش بوجهوداورد .درمراسهم تشهیی پیکهر پهاکش سهردار شههیددخلمی درسهخ انش فرمهود ن اخهد سهشح
شهیید زمانی بر زمین بماند.
يمان روز تعداد زخادی از جمله 13نفر از جوانان روستای ولیعصر کهه در پیشهاپیش انهها سهردار شههید اسهک دری بهود بهه جشهم میخهورد عهازم ج ههه يهای ن هرد گردخدنهد
.

وصی نامه:

ازشما میخوايم کهه حهامی روحانیه متعههد باخهد .درراه خهدا امهر بمعهرو و نههی از م کهر نماخیهد  .ازخهوايرانم نیهز درخواسه میکه م کهه عفه فهارمی خهودرا حفهظ
نماخد.

خاررات:
ارزوی دامههادخش را داشههتم بههه او پیشه هاد ازدوا بههاخکی از دختههران را دادم در جههوا گفه فعههش وقه اخهن کاريهها نیسه االن موقه ج ه
بج یم و از نامو
رايخدا زمانی.tif

و کشورمان دفاع ک یم  .خاد

گرامی و رايش پرريرو باد.

اسه و مهها باخهد بههروخم و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید نور محمد حسن پور
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :هنرستان شهیدغفاری
زندگی نامه:
نههور محمههد حسههن پههور در سهها  8331ذر شهرسههتان فراش ه د در خ ه

خههانواده مههبي ی ودلسههوز متولههد شههد دوران ابتههداخی را در دبسههتان پههروخن اعتصههامی ودوران

راي ماخی را درمدرسه چهارم ابان فیروز ابهاد بهه اتمهام رسهاند وبها تهش

مهی خوانهد وبهین دانهش امهوزان ومعلمهین شههره خهوبی ونظهم وانضه ا بهود ولهی سها

جهارم مکانی

در

تمام نکرده بود که شوری در دلهش پدخهد امهد و ريسهاار ج ههه حه علیهه باره شهد در عملیهات فهت الم هین کهه رزم هدگان حماسهه يها افرخهده بودنهد

شرک جس ودر يمین عملیات شهد شیرخن شهادت را نوشید
وصی نامه:
من وصی نامه ام رادر خ

جمله خشصه میک م وان اخ که بیاخید مسلمان واقعی باشیم نه مسلمان ظايری

خاررات:
او يمیشه می ف االن مهمترخن مسوله ما ج
نورمحمد حسن پور.tif

اس اگر ما در برابر دشمن ناخستیم نامو

وکشور ما در باد میدي د

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید صمد زارع
تاریخ تولد1684/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/1 :

نام مدرسه :هنرستان شهیدغفاری
زندگی نامه:
صمددر سا 8331در جم خانواده اخی زحمتکش مومن وانقشبهی بابهه عرصهه حیهات نههاد.اگهر خهو خهاررات مدرسهه ابتهداخی شهاه شههیدان رابررسهی ک هی ي هوز يهم
بسر در

خوانی که وجود

غر مهروفا بود خاددارد .بسهری کهه يمهراه باتحصهی درامهرار معها

خهانواده نیهز کمه

حها بهدر بهود بعهداز تمهام دوره ابتهداخی مدرسهه

راي مههاخی شهههید دخلم هی میزبههان او شههد.دراخ هن مقط ه يمیشههه جزشههاگردان ممتههاز بههود نوجههوانی عاش ه کتهها واي ه مطالعههه وورز

فوت هها بههود.ورز

در او روحی هه

جوانمردی و اخثار و گبشه رازنهده کهرده بهود بعهداز بیهروزی انقهش مسهجد خانهه دوم او بهود وازاخ کهه بهه بسهیجیان بیوسهته بهود بهه خهود مهی بالیهد وباشهو وعشقهه
خاصهی درفعالیه يهای فري هی ومههبي ی حضهور بیهدامی کهرد حضههور او دري رسههتان شههید غفههاری و عضهوخ درانجمههن اسههشمی اوخه

بسهیجی فعها سههاخته بههود

.برای نخستین بار درسهن شهانزده سهال ی درسها  8363عهازم ج ههه يهای ج هو شهدواز ناحیهه بابهه شهدت مجهروح گردخهد بهه خانهه برگشه .به
بازيم حضور درج هه يای ج

رادر مانهدن درکهش

در

ازبه هودی نسه ی

مقهدم شهمرد ومجهددا رايهی ج ههه شهد سهرزمین بها شهلمچه درعملیهات کهربشی 1ئهدر1بهمهن61نظهاره

گر عرو اسمانی شهید صمد زارع بهود و بهدخن سهان درسهن  87سهال ی بها ت هی مجهروح بهه زخهارت سهرور ازادگهان حسهین ع شهتاف و ا و حیهات ابهدی ازدسه خهار
نوشید وسیرا گبش .
وصی نامه:
بیامی برای برادران دانش اموزان خود دارم ای برادران عزخز مادرس ر ج هه وشماس ر کش

به م ارزه علیه دشمن باردازخد.

خاررات:
يمیشه می گف مهمترخن مسوله ی االنه ما ج
صمد زارع.tif

اس اگرمادربرابردشمن ناخستیم نامو

و کشور مادربادمی ديد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :کوار
نام شهرستان :کوار

شهید جعفر سرانجام
تاریخ تولد1665/4/18 :
تاریخ شهادت1635/11/13 :

نام مدرسه :دبیرستان حاج قوام
زندگی نامه:
شهیدجعفرسههرانجام درتههارخ  8331/1/83درش هیراز متولههد شههد وپ ه
دخ هالم گرف ه وی بع ههوان معلههم پیمههانی در امههوز

و پههرور

از اتمههام تحص هیشت ابتههداخی و راي مههاخی دردبیرسههتان حهها قههوام ش هیراز دررشههته ی علههوم تجرب هی

کمههوار اشههتغا داش ه تااخ کههه در سهها  8361بههه ج هههه يههای نههور علی هه ظلم ه روانههه گردخ هد و در

 8361/81/16در سرزمین الله گون شلمچه به خی سرباخت ان عاش پیوس و سردررايهد باخ
وصی نامه:
يد من از ج هه فقط برای ادای دخن بوده ويی قصدنی دخ ری نداشتم
خاررات:
يمیشه برقی در چشمانش بود که میشد شو و اشتیا را در ان دخد
جعفر سرانجام.tif

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمرضا صمیمی
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :ارد
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
غشمرضا صمیمی.JPG, 171.jpg, 111.JPG, 767.JPG, 11.jpg
13.jpg, 6888.psd, 867.jpg, 71.psd
1871711163

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید علی صمیمی
تاریخ تولد1651/8/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید منفرد
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
علی صمیمی.JPG, 633.jpg, 117.jpg, 66.JPG, 161.JPG, 178.jpg, 17.jpg, samimi ali.jpg
1383~8.DOC, 61.jpg, 661.PSD, 16.jpg
67811336311-61878181363

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید احمد فانی
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت1633/1/1633 :

نام مدرسه :متوسطه اول شهید سعادت
زندگی نامه:
به صورت فاخ به پیوس تصاوخر می اشد
وصی نامه:
به صورت عک

به فیلد تصاوخر پیوس شده اس

خاررات:
ندارد
316.JPG, 163.JPG, 16.jpg, 36.jpg, 18.jpg, fani amad.jpg
7811331731

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمرضا قائدی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه :ن
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
غشمرضا قائدی.JPG, 113.JPG, 611.jpg, 71.jpg, 876.JPG
868.jpg, 6837.psd, 88.psd
1876131111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید حسینعلی فانی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :نامعلوم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
131.JPG, 163.JPG, 133.jpg, 371.JPG, 773.JPG, 316.jpg, 81.jpg, 316.JPG, 311.jpg, fani hosanali.jpg
16.jpg, 11.jpg, 613.PSD, 36.psd
7811333837

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید رحمت اهلل فروزان
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/5 :

نام مدرسه :نامعلوم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
817.JPG, 616.jpg, 73.jpg, 336.JPG, 366.JPG, 371.JPG, 617.JPG, 138.jpg, 311.jpg, 61.JPG
71.jpg, 617.PSD, 16.jpg
7811333311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید علی مهیایی
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1636/11/16 :

نام مدرسه :نامعلوم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
613.JPG, 66.jpg, 866.jpg, mayaei ali.jpg
61.PSD, 66.jpg, 886.PSD,مهیاخی علی.doc

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمعباس وقار فرد
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

686.jpg, 338.JPG, 363.JPG, 16.jpg, 111.JPG, vegarfard.jpg
688.PSD, 16.jpg,وقارفردغشمع ا .doc
7811331116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمعباس اژدری
تاریخ تولد1685/3/1 :
تاریخ شهادت1631/5/4 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
161.jpg, 161.jpg, 173.JPG, 13.jpg
611.psd, 1.psd,اژدری غشمع ا .doc
1867881686

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید رحمت اهلل امانی
تاریخ تولد1685/3/15 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
731.JPG, 171.JPG, 861.jpg
6(861).psd, 861.jpg, 81.PSD
ندارم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید ناصر امانی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
ناصر امانی.JPG, 831.jpg, 331.jpg, 761.JPG, 11.jpg, amani naser.jpg
امانی ناصر.doc, 77.jpg
61878183377-67811333333

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید احمد ایزدی
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/17 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
611.jpg, 767.JPG, 711.JPG, 318.JPG, 316.jpg, izadi ahamad.jpg
13.jpg, 616.PSD,اخزدی احمد.doc, 31.jpg
1873187761

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید ابراهیم آتش سرد
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
ابرايیم آتش سرد.JPG, 731.JPG, 16.jpg, 31.jpg, 316.JPG, 111.png
3.psd, 6866.psd
61873111311-67811611373

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید اکبر باقر پور
تاریخ تولد1687/11/6 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
161.jpg, 633.jpg, 116.JPG, 378.JPG, 733.JPG, 811.JPG, 761.JPG
76.jpg, 867.jpg, 683.PSD, 13.jpg
7811333311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید موسی برزگران
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/4 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ

ضمیمه

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ

ضمیمه

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ

ضمیمه

موسی برزگران.JPG, 686.JPG, 88.jpg, barzegaran moosa.jpg
1.jpg, 681.PSD, 36.jpg,برزگران موسی.doc
1313163337

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید حسن بندی
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
883.jpg, bandi hassan.jpg, 16.PSD
866.jpg, 88.jpg, 6887.PSD, 16.PSD
7811331111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهیده شهناز بندی
تاریخ تولد1658/1/1 :
تاریخ شهادت1637/8/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
631.jpg, 867.jpg, 886.jpg, bandi shanaz.jpg
867.jpg, 6831.PSD, 3.jpg
7811331111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید شمسعلی بهزادی
تاریخ تولد1684/11/5 :
تاریخ شهادت1631/4/1 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

676.jpg, 68.jpg, bezadi shams.jpg
بهزادی شمسعلی.doc, 11.jpg, 613.PSD
61878137833-67811333813

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید عباس پناهنده
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/8 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
611.jpg,ع ا

پ اي ده.jpg, 716.JPG, 861.jpg, 11.JPG, panahandeh abbas.jpg

16.jpg, 11.jpg, 611.PSD,پ اي ده ع ا .doc
1877116181

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید علی اصغر جعفر زاده
تاریخ تولد1683/1/17 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
131.JPG, 161.JPG, 666.jpg, 81.jpg, 13.jpg, 766.JPG, 176.JPG, 813.jpg
68.jpg, 638.psd
61878118813-67811331877

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید محمد حسینی
تاریخ تولد1685/6/6 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
محمد حسی ی.JPG, 711.jpg, 111.JPG, 317.JPG, 316.JPG, 313.JPG, 311.JPG
11.jpg, 6817.psd, 63.psd
7811311161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید میر احمد حسینی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس
616.jpg, 37.jpg, 181.JPG, 386.JPG, 813.jpg
31.jpg, 631.PSD, 61.jpg
67811337776-61878183131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید حمید رضا خ.واجه زاده
تاریخ تولد1651/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
613.jpg, 161.jpg, 113.JPG, 33.jpg, khajezadeh.jpg
11.jpg, 633.PSD, 36.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید احمد خدادی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/16 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
613.jpg, 111.jpg, 31.jpg, khodadadi ahmad.jpg
67.jpg, 8.psd, 866.jpg
67811333887-61871671176

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید مسعود درویشی
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1633/1/13 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

366.JPG, 183.JPG, 116.JPG, 873.JPG, 773.JPG, 111.jpg, 136.jpg, 718.JPG, 736.JPG
31.jpg, 631.PSD, 31.jpg,دروخشی مسعود.doc
1361336361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید مهدی راد مرد
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

رادمهرمهدی .doc, 613.jpg, 886.jpg,مهدی رادمرد.JPG, 38.jpg, 168.jpg
616.PSD, 37.jpg
61878118333-67811333878

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید حسین رسولی نژاد
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای مرت ط

616.jpg, 811.JPG, 76.jpg, rasooli hossain.jpg
71.jpg, 613.PSD, 7.jpg,رسولی نژادحسین.doc
7811331113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید خلیل ستودیان
تاریخ تولد1651/7/1 :
تاریخ شهادت1636/11/16 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
خلی ستودخان.JPG, 117.JPG, 137.JPG, 66.jpg, setoodyan.jpg
11.jpg, 13.jpg, 616.PSD
7811331381

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمحسین عظیمی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/1 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
غشمحسین عظیمی.JPG, 111.JPG, 716.JPG, 81.jpg
61.jpg, 671.PSD, 881.psd, 11.jpg,عظیمی غشمحسین.doc
1878161613

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید مرتضی عظیمی
تاریخ تولد1687/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
مرتضی عظیمی.JPG, 163.jpg, 761.JPG, 83.jpg
عظیمی مرتضی.doc, 18.jpg, 673.PSD, 887.psd, 76.jpg
61873111111-11331111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید ناصر عظیمی
تاریخ تولد1685/3/1 :
تاریخ شهادت1638/8/11 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
18.JPG, 613.jpg,ناصر عظیمی.JPG, 381.jpg, 111.JPG, 811.jpg, 717.JPG
3.jpg, 673.PSD, 1.jpg
1877186716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید یونس غالمی
تاریخ تولد1684/3/14 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
پیوس عک
وصی نامه:
پیوس عک
خاررات:
پیوس عک
738.JPG,خون

غشمی.JPG, 868.jpg, golami yones.jpg

31.jpg, 83.jpg, 618.PSD
1871673616

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید غالمعباس مسیحی
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
13.jpg, 663.JPG, 16.jpg, masihi abbas.jpg
63.PSD, 883.psd, 67.jpg,مسیحی غشمع ا .doc
1313111113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید احمد مشتاقی
تاریخ تولد1686/3/7 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس عک
خاررات:
به پیوس عک
33.JPG, 31.jpg, 33.jpg, 611.JPG, 863.jpg, 133.JPG, 138.JPG, 638.jpg
88.jpg, 11.jpg, 61.PSD, 811.psd, 31.jpg
61878183311-11331181

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید علی نام آور
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1633/7/3 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
پیوس
867.JPG, 163.JPG, 316.JPG, 861.JPG, 316.JPG, 76.JPG, 863.jpg, 318.jpg
16.jpg, 61.PSD, 86.jpg, 868.psd
67811331768-6187616618

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید علی اصغر نوروزی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

وصی نامه:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

خاررات:
به پیوس عک

و فاخ يای ضمیمه

66.jpg,نوروزی علی اصغر.doc, 17.jpg, noroozi ali.jpg
76.jpg, 686.PSD
61878118616-11333168

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :گراش
نام شهرستان :گراش

شهید مرتضی یحیایی
تاریخ تولد1687/1/5 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ندارم
زندگی نامه:
به پیوس
وصی نامه:
به پیوس
خاررات:
به پیوس
681.jpg, 331.JPG,مرتضی خحیاخی.JPG, 361.JPG, 111.jpg, 363.JPG, 816.JPG, yayaei.jpg
77.jpg, 681.PSD, 16.jpg,خحیائی مرتضی.doc
61878111331-67811331171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید حسین جمالزاده
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
سف دماه  8331چشهم بهه جههان گشهود.تحصهیشت دوره ابتهدائی و راي مهاخی را در مهدار
خواندن نماز و دعا را شروع کرد و در مجال

کمیه و رازی سهاری نمهود و وارد دبیرسهتان قهد

شهد«.از يمهان کهودکی،

قرآن شرک می نمود .عضو پاخ اه شهید راستی بود و در اردويای بسیج حضور داش ».

در رشته علوم انسانی مشغو به تحصی شد.با اتمام سها او دبیرسهتان ،بهرای سهه مهاه عهازم ج ههه شهد.په

از بازگشه  ،بهه ن ه هانی از م هز آخه اهلل آخه اللههی

امام جمعه الر پرداخ .
بار دخ هر عهازم ج ههه ج هو شهد« .بهرادران پاخ هاه شههید راسهتی ،مهدتی اسه کهه اخهن حقیهر از محضهر شهما کهه در محضهرتان پهرور
امیدوارم که پش ج هه را خو ن هدارخد و اخن دانش اه کوچه

(پاخ هاه) را يهم چ هان ن ههدارای ک یهد و رزم هده بسهازخد انشهااهلل .چهرا کهه امهروز مملکه اسهشمی مها

احتیا بهه رزم هدگانی چهون شهما دارد.سهعی ک یهد کاريهاخی کهه انجهام مهی ديیهد فقهط بهرای خه
خداوند متعا عش به شهادت را نصی ما ک د …» پ

دوره آموز

يهد آن يهم اهلل باشهد و غیهر از او چیهز دخ هری ن اشهد .امیهدوارم

از چهار ماه به الر بازگش .

خدم سربازی را در سااه گبراند و به ع وان پاسدار وظیفهه رايهی ج ههه شهد.تها اخ کهه بیسه و يفهتم اسهف دماه رهی عملیهات والفجهر  1ي هامی کهه مهی

خواس با آرپی جی خکی از تانکهای دشمن را يد ب یرد با اصاب گلوله تیربارچی تان
وصی نامه:
از شهید جما زاده نوشته ای به خادگار نمانده اس .
خاررات:

خافتهه ام جهدا شهده ام …

به شهادت رسید.روحش شاد.

«او بی قرار بود و گمشهده ای داشه .امهروز در پاخ هاه ،فهردا در رزم شه انه و روز دخ هر در مراسهم دعهای توسه و کمیه و در اکثهر منمورختههای بسهیج و سهااه داورله
بود.ي وز کوچه پ
ex.jpg ind

کوچه يای محله ،گوخای بیداری او در د ش اس و کويهای الرستان خادآور حضور او در رزمهای ش انه».

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد امین احمد پور
تاریخ تولد1687/6/1 :
تاریخ شهادت1638/11/13 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید محمد امهین احمهد پهور فرزنهد محمهد در سها  8337درخهانواده ای مهبي ی در شههر اوز الرسهتان دخهده بهه جههان گشهود .اودر سه ین نوجهوانی در بسهیج شههراوز
فعالی داش .

محمد امین در سن شانزده سال ی بر حس وظیفه ،در

و مدرسه را ريا نموده و عازم میدان ن رد ح علیه بار شد و در چ دخن عملیات شرک داش .

محمد امهین در سها  66عضهو فعها بسهیج شهد و بهه فعالیه در زمی هه يهای مختلفارداخه ودرسهااه پاسهداران انقهش اسهشمی بها بهرادران سهااه و بسهیج يمکهاری
مستمرداشتو بر حس ادای وظیفه وتکلی به ج هه رف .

محمد امین درسه مرحله به ج ههه اعهزام شهد و در عملیهات مختله شهرک فعها داشه  ،ويرجها کهه نیهاز بهود انجهام وظیفهه مهی کهرد واز يهی کوششهی درخهغ نمهی
کرد،و زمانیکه الزمدخد تا جه آموز

غواصی ه ب در ع ا

اعزام شودتا بتواند بیشتر مفید وخدمات موثرتری انجام ديد عازم آموز

وی در يفديم دخماه سها  8363ي هامی کهه جهه آمهوز  غواصهی از شهیراز عهازم ب هدر ع ها
عا

تصاد کرده و با  1تن از يمرزمانش به درجه رفی شهادت نائ شدند.

وصی نامه:
موجود نیس .

بهود تهادر آمهوز

نظامی شد

نظهامی شهرک ک هد در مسهیر راه شهیراز ب هدر

خاررات:
اخشان در خکی از عملیات که حضور داش خکی از دوستانش شهید می شود اوج ازه شهید را با سختی بسیار ودر زخرآتش دشمن به عق بر می گرداند.
663.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبداهلل آگاه
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
شهید ع داله آگهاه در سها  31شمسهی در الرسهتان بهه دنیها آمهد وی عشقهه ی شهدخدی بهه در
دخ هری در وجههود

خوانهدن داشه ولهی در سها دوم دبیرسهتان بها شهروع ج ه

شهور

جوانههه زد وآن حضههور در ج هههه بههود وی در ج هههه از خههود رشههادت يهاو فههداکارخهای بهی نظیهری نشههان داد تهها سههرانجام در عملیهات کههربشی  1در

تارخ  66/8/81به شهادت رسید
وصی نامه:
درود بر تو ای علی ای پیشوای پاکان و پريیز کاران

مادرم يرگز برحا من گرخه مکن و مصی

يهای جهان فرسها بهر خهودت م یهر  .پهدرجان بها آن عشقهه ای کهه نسه

من برود بزرگترخن لط را نمودی که فرزندت در ج هه باشد و بتواند حداق کاری برای اسشم کرده باشد.

پدر ومادر و خوايرم ص ر شما باعث خوشحالی روح من اس .
((يی س ری نیس که به خون دانش آموز شهیدی آغشته نشده باشد)).
خاررات:
موجود نیس .
abdolah agah.jpg

بهه مهن داشهتی حاضهر ن هودی خهاری در دسه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید علی اکبر رزبان
تاریخ تولد1681/11/13 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
علهی اک ههر رزبههان در سهها  8338در شهههر الر متولههد شههد و دوران کههودکی خههود را در شهههر جدخهد گبرانههده و دوران ابتههدائی را در سهها او و دوم در شهههر جدخهد و بقیهه
آن را در پیرنیا و بعد از آن در مدرسه راي مائی ث
و وقتی که انقش پیروز شد در بسیج ث

نام کهرد و مشهغو تحصهی کهردن شهد و دوران انقهش يمهراه بها دخ هر اقشهار مهردم در اخهن انقهش شهرک نمهود

نام کرد  ،برای مدت زخاد و در اخن موق از ج

خ

بار به ج هه آبادان رف .

بعد از عملیات حصر آبادان به الر برگش  ،خوشهحا بهودخم ولهی علهی اک هر بهه خهاد رزم هدگان ج ههه کهه در شهراخط سهخ مهی ج یدنهد خهوا و خهورا نداشه و
روی رختخوا نمی خوابید،می گف روزی خوشحالی من اس که شهید گم ام شوم.
مدتی بعد عازم یشن غر (سر په ذيها ) شهد.بیسهتم آذرمهاه سها  66شه ق ه از عملیهات کهه بهرای ش اسهائی کهه بهه اتقها جمها ع هدالرحیم زاده و رضها اعشئهی
رفته بودند به دس عراقی يا زخمی شده و يمانطور که خواسته بود در زمره شهدای گم ام قرار گرف .
ش حمله نق پخش می کرد و می گف  :امش ش عروسی علی اک ر اس .
يرچ د که خانواده محقری داش اما خیلی بهرای مستضهعفین و ج ه

زدان آبهادان تهش

و کوشهش مهی کهرد  ،شهجاع و پرخهرو

و بها خهدا بهود و دن ها زر و بهر

دنیا ن ود.به ترتی بچه يا ايمی می داد.
وصی نامه:
اخ جان ه عل هی اک ههر رزبههان در سهها  8338در شهههر الر متولههد شههده ام و دوران کههودکی خههود را در شهههر جدخ هد گبرانههده ام و دوران ابتههدائی را در سهها او و دوم در
شهر جدخد و بقیه آن را در پیرنیا و بعد از آن در مدرسه راي مهائی ث ه نهام کهردم و مشهغو تحصهی کهردن شهدم و دوران انقهش يمهراه بها دخ هر اقشهار مهردم در اخهن
انقش شرک نمهودخم و وقتهی کهه انقهش پیهروز شهد در بسهیج ث ه نهام کهردم بهرای مهدت زخهاد و در اخهن موقه از ج ه

خه

بهار بهه ج ههه آبهادان رفهتم و سهالم

برگشتم.امروز روزی اس که تارخ اسشم دوباره تکرار میشود يمهان روزی اسه کهه جوانهان مان هد دوران حسهین بهه پها خیزنهد .پیهام مهن بهه خهانواده ام اخهن اسه کهه
مادر از اخ که بر احسا

مادری خود غل ه کهرده و بهه ج ه

مهی فرسهتد متشهکرم و دوسه دارم مهادرم کهه اگهر سهعادت شههید شهدن داشهته باشهم يهی در غهم مهن

گرخه نکن پیام من برای مح اخن اس که جلوی فرزنهدان خهود بهرای رفهتن بهه ج ههه را ن یرنهد زخهرا کهه اخهن فرزنهدان شهما مهی رونهد تها رسهال حسهین(ع)را ادامهه
دي د.پیام من برای مل اخران اخن اس که يمهانطور کهه تها بهه حها در راه انقهش کوشهیده انهد بهاز يهم خهود را از انقهش و امهام دور نکشه د و وحهدت خهود را حفهظ
ک د .والسشم.
خاررات:
نوار صدای آقای خمی ی را روی ض ط می گباش و مهی گفه  :بیها گهو
بودند که با کم

کهن کهه چهه حرفهها مهی زنهد.در خکهی از تظهايرت يها بها بهاتوم بهه سهوخش حملهه ور شهده

مردم نجات خاق .

می خواس برود ج هه.می گفتم سا آخر دبیرستان اس فعش نرو.درجوا می گف  :ج هه واج تر ا
i636ndex.png, in61dex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالعلی الری
تاریخ تولد1681/7/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
چکیده ای اززندگی نا مه شهید

وی در شهر الر در خهانواده ای مهبي ی متولهد گردخهد و چهون بهه دلیه کهوله سهن پهدر زنهدگی آنهها بهه سهختی اداره مهی شهد وی په
راي مائی با خود

عهد کهرد کهه بها پشهتکار بتوانهد بهاری از زنهدگی خهانوادگی ا

را بهدو

بکشهد .وی په

از گبرانهدن دوران ابتهدائی و

از شهرک در رايایمهائی يها و تظهايرات و شهروع ج ه

تحمیلی به سوی ج هه شتاف ودر بار سوم حضور در ج هه با اصاب خمااره مجروح گردخد و تاک ون پیکر اخن عزخز به دخار

بازن شته اس .

برگزخده ای از فعالیتهای مبي ی؛علمی؛ي ری وورزشی شهید

او در زمان حیاتش دوره يای رزمهی وامهداد گهری و دوچرخهه سهواری  ،صهحرانوردی را در يهش احمهر شهرسهتان گبرانهده بهود و در زمهان انقهش و ج ه
در رايایمائی يا و تظايرات و ن ه انی از بسیج و پاخ ايهای مقاوم م ادرت می ورزخد.
وصی نامه:

بهه شهرک

پیا م من به مردم اخران مخصوصاً مردم الر اخن اس که وجهدان ت هها محکمهه ای اسه کهه احتیها بهه قاضهی نهدارد په

وجهدان خهود را فهرا خوانیهد و از خهود سهوا

ک ید که اگر من و امثا من برای دفهاع از کشهور عزخزمهان کهه وجه بهه وجه خها آن بها خهون يهزاران جهوان آبیهاری شهده و حفهظ و حراسه از آن بهه مها سهارده
شده درا خن موقعی حسا

کهه تمهام ابهر قهدرتهای شهر وغهر ودسه نشهانده گهانش بهر علیهه اسهشم واخهران و ري هر عزخزمهان باها خواسهته انهد يم هی بهه پها بهر

نخیزخم چه کسی اخن کار را خوايد کرد؟باخد دخن خود را به اسشم و میهن عزخزمان اخران ادا نمائیم.
خاررات:
موجود نیس
inتاdex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان خواهر
نام شهرستان :الرستان

شهید حمیدرضا حق خواه
تاریخ تولد1651/6/17 :
تاریخ شهادت1637/1/17 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید غریبی
زندگی نامه:
تحصهیشت دوره ابتههداخی را در مدرسههه عطههائی گبرانههد و په
نمی شد .در مجال

از آن وارد مدرسههه راي مههاخی امیرک یهر شههد .بسهیار مههؤد و مهربههان بههود .نمههاز جمعههه و جمههاعتش تههر
امهام جعفهر صهاد (ع) مهی رفه  .مهدت دو سها در خ هان

دعای کمیه و توسه شهرک مهی کهرد .تابسهتانها بهه حهوزه علمیهه و مراکهز آمهوز

آخ ده سازان شهید چمران که مرکز آن در بسیج بود ،فعالی می کرد و در تمام اردويای نظامی شرک داش .

سا او در دبیرسهتان صهح

الری ،رشهته علهوم تجربهی و سها دوم در دبیرسهتان شههید غرخ هی ،مشهغو تحصهی بهود کهه از رهر بسهیج و بهدون ارهشع خهانواده

به ايواز و شلمچه اعزام شد .به حمیدرضا گفهتم :شهاخد از در

فهرار مهی ک هی و بهه ج ههه مهی روی .در جهوا گفه  :پهدر جهان مهن کهه تها بحها در درسههاخم موفه

بودهام و اخن که به دستور امام عم می ک م چون ج هه واج تر اس  .از ايواز به ج هه غر و سا

به شلمچه اعزام شد.

«سعی ک ید که يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و از گ هاه دوری ک یهد و زخهاد اسهتغفار نمائیهد و از ج ههه و ج ه

حماخه ک یهد و گهو

بهه فرمهان امهام باشهید و مهرا نیهز

حش ک ید و يمیشه کلمه ری ه الاله االاهلل و استغفراهلل و الحمداهلل در زبانتان جاری شود».

پیش از سه مهاه از حضهور وی در ج ههه مهی گبشه کهه در شه چهارشه ه  86شهع ان ،مهن و مهادر
بودخم که بوسیله ترکش در بدنش ،به شهادت رسیده اس .

سهاع دو نیمهه شه  ،يهر دو خهوا شههادت اخشهان را دخهده

يفديم فروردخن ماه  67ي ام مراجع از حل چه ،ماشین آنها مورد اصهاب گلولهه قهرار مهی گیهرد و بهه يمهراه سهه تهن ازدوسهتانش بهر اثهر اصهاب تهرکش ،بهه شههادت
می رسد.

جسهد اخشهان را روز  67/8/13بههه الر آوردنهد .خههودم رفهتم در بهههداری الر و بهه اتفهها چ هد نفهر از بههرادران سهااه ،صه دو را بها دسه خهودم بههاز کهردم و صههورت او را
دخدم و ص دو را بستم و بدون يی گونه سروصداخی ،بهه سهرکار خهود بازگشهتم چهون مهی خواسهتم مهادر
رفتم و اخشان را از ص دو بیرون آوردم .صورتش که خهونی بهود بها آ و پ هه شسهتم و شههید را بها ل ها
بدون اخ که به مادر

تها فهردا ارهشع پیهدا نک هد .شه چهارشه ه بهه بسهیج الر
رزمهش کفهن نمهودم .په

از اتمهام کهار بهه م هز بازگشهتم.

چیزی ب وخم ،نیمه ش از خداوند خواسهتم کهه بهه مهن بفهمانهد کهه آخها فرزنهدم حقیقتهاً در راه او بهه شههادت رسهیده اسه ؟ بهرای اخ کهه بفهمهم،

متوسه بهه قهرآن شهدم و آخهه «خها اختهها اله ف
چهارش ه به اتفا مادر

المطمو هه ارجعهی الهی ربه

راضهیه مرضهیه فهادخلی فهی ع هدی وادخلهی ج تهی» را مشهايده کهردم .فهردا ،صه ِ روز

برای دخهدار آخهر ،بهه دبیرسهتان شههید غرخ هی رفهتم ولهی بهاز يهم گرخهه نکهردم چهون کهه مهی دانسهتم رضهای خهدا در آن بهوده وپسهرم بهه

سعادت ابدی رسیده اس .
وصی نامه:
«پیام من به مردم شهرمان اخن اس کهه در راه خهدا انفها ک هد و پشهتی ان امهام و انقهش باشه د.و از فرسهتادن فرزندانشهان بهه ج ههه خهودداری نفرماخیهد در اخهن مهاه
شع ان که ماه حضرت رسو ( ) می باشد ،از ذکر خهدا غافه نشهوخد و يهر روز يفتهاد بهار اسهتغفراهلل و اتهو الیهه و اسهوله التوبهه ب وخ هد کهه برابهر اسه بها يهزار بهار
که در مايهای دخ ر استغفار نماخ د.و در اخن مهاه يزاربهار ال الهه اال اهلل و ال نع هد نع هد و اال اخهاه مخلصهین لهه الهدخن و لهوکره المشهرکین ب وخیهد و مهرا نیهز حهش ک هد
می خوايم ح ال ا
خاررات:
موجود نیس
ح خواه.jpg

بر گردن من ن اشد  .والسشم»

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید سیروس نوبخت
تاریخ تولد1684/5/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید غریبی
زندگی نامه:
سیرو

در خانواده ای مبي ی در الر به دنیا آمد .اما بهه دلیه معهبورخ کهاری پهدر ،نهاگزخر بهه اتفها خهانواده عهازم کوخه شهد و تها سها سهوم ابتهدائی در آنجها در

خواند .و در سا  16از ررخ کوخ به اتفا خانواده عازم کهربش شهد« .زمهانی کهه در عهرا بهه زخهارت عت هات عالیهات رفتهه بهودخم ،اخهام فارمیهه بهود و امهام يهر شه
جه زخارت مرقد حضرت علی ابن ابیطال (ع) تشهرخ مهی آوردنهد .چهون اخشهان حهدود سهاعتهای ده تشهرخ مهی آوردنهد سهیرو
می گف  :امام تشرخ بیاورند و من دستش را ب وسم .اصرار وی س

سا  17و پ

زخارت ک یم».

از پیروزی انقهش بهه اخهران بازگشه و تحصهیشت دوره ابتهدائی را در دبسهتان عطهائی بهه پاخهان رسهاند و وارد مدرسهه راي مهاخی امیرک یهر شهد .در اخهن

زمان بهه عضهوخ پاخ هاه مقاومه بسهیج درآمهد و در مجهال
سربهزخر بود تا آنجا که آزار
پدر

شد که بمانیم و امام را از نزدخ

نمهی گباشه حهرم را تهر ک هیم.

در کار کشاورزی کم

بهه يهیچک

سهخ رانی و نمهاز جمعهه و جماعه حضهوری مسهتمر داشه « .از يمهان کهودکی افتهاده ،رقیه القله و

نمهی رسهید .مهربهان و د رحهیم بهود .فهردی ورز

دوسه و عاشه کهار و فعالیه بهود .په

می کرد».

تحصیشت خود را در دبیرستان شهید غرخ هی ادامهه داد .سها  63بهرای بهار او عهازم ج هه شهو
در رشته علوم تجربی تحصی می کرد ،عزم خود را جزم کهرد تها عهازم ج ههه شهود« .بهه سهیرو

شهد و په

از سهه مهاه بهه الر بازگشه  .خه

در عملیات کربشی  3شرک کرد.

سها بعهد در حالیکهه

گفهتم سها آخهرت يسه ادامهه تحصهی بهده .در جهوا گفه  :بعهد

يم می توانم دخالم ب یرم امها اآلن ج ههه بهه مهن بیشهتر نیهاز دارد .خهودم سهوار ماشهی ش کهردم و او را بهه بسهیج بهردم ».وی په
غواصی به ع وان غوا

از برگشهتن از مدرسهه ،بهه

از شهرک در دوره  31روزه آمهوز

پ

از عملیات موفقی آمیز کربشی  3با اخ کهه حه مرخصهی داشه  ،امها داورل انهه در عملیهات کهربشی  1بع هوان آرپهیجهیزن شهرک کهرد و نیمهه شه بیسه و

دوم دخماه در نهر جاسم شلمچه «در حالیکه رزم دگان اسشم بهه پیهروزی چشهم گیهری دسه خافتهه بودنهد ،ناگههان بها پاته
گرفت د .چاره ای جز عقه نشهی ی نداشهت د .سهیرو

بها يمکهاری شههید بهاکشه بها زدن

دشهمن رو بهه رو شهده و در محاصهره قهرار

آرپهیجهی از رزم هدگان دخ هر پشهتی انی مهی کهرد تها دشهمن را بهه عقه

بران د .با اخ که محمود ريوار ،فرمانهده اخشهان بهه آنهها مهی گفه  ،برگردنهد امها آنهها بهه مقاومه ادامهه دادنهد و تانکههای دشهمن را م ههدم مهی کردنهد .بعهد از آن شه
دخ ر کسی آن دو را ندخد تا اخ که پ

پ

از خازده سا به آغو

از عمری غرخ ی بی نشانی

از آن سرو سرافراز تو ير چ د

ورن بازگشت د و به خا سارده شدند».

خدا می خواس در غرب نمانی

پشکی بازگش و استخوانی

وصی نامه:
از آن شهید بزرگوار وصی نامه ای بر جای نمانده اس .
خاررات:
روز بعد از شهادتش پدرم(از زبان برادر شهید) بهه مهن گفه  :کهه امهروز خانهه را تمیهز ک یهد و شهیر گوسهف دان را يهم بهه مغهازه دار بديیهد کهه مراسهم دارخهم.گفهتم:چهه
مراسمی؟گف :دخش برادرت به خوابم آمد با ک و شلوار و سی ه ای گشاده  ،از او پرسیدم چه شده بی خ ر آمدی آخا مشکلی پ
ind11ex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید رضا اعالئی
تاریخ تولد1686/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
شهید رضا اعشخهی در سها  8333در شههر الر بهه دنیها آمهد و په

از فعالیه يهای فري هی و مهبي ی آبهان مهاه سها  66درحهالی کهه در دبیرسهتان شههید مطههری

تحصی می کرد برای اعزام به ج هه رايی تهران شد.
بیسه و خکههم آذرمههاه سهها  66در عملیهات مطله الفجههر در ج هههه گهیشن غههر بههه شهههادت رسهید و بههه دلیه در تیهرر
بازگش جسد مطهر وجود نداشته اس و خانواده شهید اعشخی ي وز برای در آغو

دشههمن بههودن محه شهههادت وی ،امکههان

کشیدن پیکر فرزندشان لحظه شماری می ک د.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و قاتلو يم حتهی ال تکهون فت هه و خکهون الهدخن کلهه هلل فهان انتههو فهان اهلل بمها خعملهون و بصهیر وان؟؟؟ فهاعلمون ان اهلل نعمهه المهولی و عمهه
ال صیر
ای موم ان با کافران جهاد ک ید که در زمین فت ه و فسهادی دخ هر نمانهد و آخهین يمهه دخهن خهدا گهردد و چ اچهه دسه از کفهر کشهیدند خهدا بها اعمالشهان بصهیر و آگهاه
اس و اگر آن کافران بدخن خدا پش کردند پ
پیام به خانواده-پدر و مادر عزخز سشم عر

شما موم ان غم مدارخد بدانید که ال ته خدا خار شماس که بهترخن خار و بهترخن خاور اس .

می ک م امیدوارم سهشم گهرم مهرا کهه از اعمها قله م برمهی خیهزد باهبخری و دعهای خیهر خهود را بدرقهه رايهم گردانهی پهدر

و مادر عزخزم برای من زحم بسیار کشیده اخد چهه مهادر دلسهوزم و چهه پهدرم کهه بازحمهات زخهادی اداره و سرپرسهتی خهانواده را بهه عههده گرفتهه اسه پهدر بهی شه
مزد و اجر زحم مقاوم را در آن دنیا خوايی دخهد خهانواده گهرامیم در غیها مهن اشه

مرخزخهد و ن هران ن اشهید کهه بها اشه

رخخهتن و بهی صه ری نمهودن کهاری از

پیش نمی رود ص ر و مقاوم را پیشهه خهود سهازخد کهه ان اهلل صهابرخن امیهدوارم کهه عهزم مهن بخهارر رضهای خهدا باشهد تها شهاخد رايهی باشهد کهه خهدای آمرزخهده و
مهربان از سر تقصیراتم ب برد خانواده عزخزم بدانید که به فکر اخن دنیها بهودن بهه يهی درد آدمهی نمهی خهورد چهرا کهه بهه قهو علهی اخهن دنیها سهرای گهبرا اسه و آن
دنیا سرای ابدی انسان اس نکته ای که قاب تبکر اس اخهن اسه کهه يمهه پیهرو ولهی فقیهه باشهید و پاختهان را از اسهشم و احکهام فراتهر ن بارخهد يهر چ هد کهه نمهای
دانههم کههه شههما پی هرو اسههشم پی هرو اسههشم و والخ ه فقی هه و خههط سههرخ تش هی يسههتید پههدر و مههادر و خههانواده عزخ هزم از وسوسههه يههای ش هیطانی آدمی هان دخ هو س هیرت و
شیطان؟؟؟باريیزخد که چرا که خدا بهترخن راي ما و يداخ ک ده ای بسیار مهربان اس .

آری خهروم و در راه خهدا مهی جه م چهرا کههه يهر که

فقههط در گهرو کاريههای خهوخش اسه و در آن دنیها يهیچک

بهرای دخ ههری سهودم د نیسه امیهدوارم کهه مههرا

ب خشید و بیامرزخد و از خدا بخوايید که از گ هان و تقصهیراتم بها لطه خهوخش ب هبرد تمهام اقهوام و خوخشهان سهشم برسهانید ب وخیهد کهه بهه آنهها خیلهی زحمه داده ام
از آنها حهش بهود بطل یهد سهعی ک یهد کهه تمهام کودکهان خردسها را از يهم اک هون بها احکهام اسهشم و راه انقهش اسهشمی آشه ا سهازخد ضهم ا کتابههاخم را بهه مراکهر
کتابخانه و خا انجمن اسشمی مدار

بديید دخ ر چیزی ندارم که به آن وصهی نمهاخم يم هی را بهه خها مهی سهارم خهداحافظ بهه امیهد پیهروزی اسهشم بهر کفهر و شهر

و نفا

پیام به يمشهرخان ارجم د-يمشهرخان عیز الرستانی ير چ د من قابله آنهرا نهدارم کهه بهرای شهما پیهام بفرسهتم و مهن کهوچ تر از آنهم کهه نصهیح شهما يها را ب مهاخم
اما چ د نکته ای اس که باخد عر

ک م برادران و خوايران عزخز ق ه از يهر چیهز پیهرو روحانیه عظهیم الشهان باشهید کهه فقهط اخهن قشهرند کهه اسهشم اصهی و خهط

سرخ تشی را پاسداری می نماخد برادران و خوايران اخ قدر بهه فکهر اخهن دنیها و مها و ثهروت آن ن اشهید کهه دنیها سهرای گهبر اسه و تها چشهم بهريم زدن عمرتهان بهه
پاخان رسیده اس مردم شرخ برای شه اختن حه و باره اخمهان الزم اسه و الزمهه اخمهان تقهوی مهی باشهد و بهه نظهر خکهی از رايههای بدسه آوردن تقهوی-نمهاز و
قرآن می باشد چرا که اخن دورايی اس برای تکام بشری و باال بردن سط مع وخ انسان
برای ام شهید پرور اخران پیامهای زخادی فرستاده شده اس و الزم بهه نصهیح اخهن ب هده حقیهر نیسه فقهط اخهن را مهی گهوخم کهه پیهرو فرمهان ري هر انقهش باشهید
و پشتی انی از روحانی را در ير زمان به خاد داشته باشید به امید سشمتی ري ر انقش و پیروزی انقش اسشمی بر کفر-شر -نفا .والسشم
خاررات:
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد صادق امانت
تاریخ تولد1686/11/1 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
محمّد صاد تحصیشت دوره ابتهداخی را در مدرسهه عطهائی گبرانهد .په

از آن وارد مدرسهه راي مهاخی امیرک یهر شهد .اخهن دوران مصهاد بها اوج یهری انقهش بهود بهه

فعالی يای انقشبی می پرداخ .

پ

از انقش نیز به فعالی اجتمهاعی خهود ادامهه داد« … بهرای رخاسه جمههوری آقهای رجهائی ت لیهغ مهی کهرد و از اخ کهه موفه بهه رأی دادن بهه اخشهان شهده بهود

آنقدر خوشحا بود که عدّه ای او را مسخره می کردند و مهی گفت هد :م هر بها رجهائی اقهوام يسهتی؟ بسهیار خوشهرو بهود و بها کهوچکتر و بزرگتهر از خهود دوسه مهی شهد
و يی وق متک ّر ن ود( » .خواير شهید).
با اتمام دوران راي ماخی وارد دبیرستان شههید مطههری شهد .په

از پاخهان سها او دبیرسهتان تهر تحصهی کهرد و بهه شهغ آزاد پرداخه  .بها پهولی کهه بدسه مهی

آورد ،به شهريای شیراز و تهران و مشهد مسافرت می کهرد .خکهی از مسهافرتهای او بهه تههران مصهاد بهود بها حادثهه انفجهار حهز جمههوری اسهشمی و شههادت آخه
اهلل بهشتی و خارانش که محمد صاد در تشیی ج ازه شرک می ک د».

آخرخن بار به مشهد مقد

مسافرت می ک د و پ

از بازگش در بسیج ث

نام می ک د.

در پ جم مهرماه سا  66ری عملیات ثامن االئمّه جه شکس حصر آبادان به خی عظیم شهدا پیوس .
وصی نامه:

… «پدر و مادر عزخز :اگر من شهید شدم در راه خداس  .ناراح ن اشید چهون شههادت يهم بهرای شهما افتخهار و يهم بهرای مهن سهعادت اسه و مهن بها شههید شهدن و
با خون خود درخ اسشم را تا اندازه ای آبیاری می ک م …پیامم بهه ملّه اخهران اخهن اسه کهه يمهواره پشهتی ان اسهشم و امهام باشهید و فرزنهدان خهود را بهرای اسهشم
و قرآن و راه امام حسین (علیه السشم) و خارانش تربی ک ید(» .نامه و وصی نامه)
خاررات:
«چون برادر

در شیراز در

مهی خوانهد ،از او مهی خواسه کهه کتها و نواريهای مهبي ی بهراخش بیهاورد .در کلیّهه رايایمهائی يها بها شهور و اشهتیا فراوانهی شهرک

می کرد و يمراه برادر و دوستانش مشغو نوشتن پشکارد و پخش عکسهای امام خمی ی(ره) بودند .محمد صاد تعرخ می کرد؛ در او
inسی dex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید جعفر امیدوار
تاریخ تولد1688/11/1 :
تاریخ شهادت1631/5/5 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
عفر در شهر اصفهان چشم به جهان گشهود و چ هد سها او زنهدگیش را در يمهان شههر گبرانهد در په ج سهال ی بهه يمهراه خهانواده بهه الر عزخمه نمهود .دوره ابتهداخی
را در مدرسه عطائی گبراند پ

از آن وارد مدرسه راي ماخی امیرک یر شد .اخن دوره مصاد با اوج یری انقش بود و در تظايرات حضور فعا داش .

وی عشوه بر الر در شیراز نیز بر علیه رژخم فعالی مهی کهرد در تابسهتان سها  17کهه يمهراه بها شههید اک هر زکهی پهور در خکهی از عکاسهی يهای شهیراز کهار مهی کهرد.
روزيا زودتر از صاح مغازه به آنجا می رفت هد و اقهدام بهه چهاپ عکه

امهام و اعشمیهه مهی کردنهد و در تظهايرات پخهش مهی کردنهد .روز بازگشه امهام بهه مهیهن از

سر شو و اخمان روزه گرف .

پ

از پیروزی انقش از فعاالن بسیج بود .جعفر يمیشه در بسیج بود و کمتر شه ی در خانهه دخهده مهی شهد حتهی شه ها کتها درسهی ا

و در آنجا در

را بها خهود بهه بسهیج مهی بهرد

می خواند .در کشسهای نظامی و اخهدئولوژی شهرک مهی کهرد .اخهام تعطیه کهه بهه شهیراز مهی رفتهیم بهه پاسهداری و حفاظه از م هز حجهه االسهشم

سید علی محمد دستغی می پرداخ و بیشتر وقتش را در مسجد می گبرانهد .بهه امهام بسهیار عشقهه داشه و يهر بهار بها عکسههای جدخهدی از امهام خانهه را تهزئین مهی
کرد.

پ

از اتمام دوره راي ماخی وارد دبیرستان شهید مطههری شهد .تابسهتان آن سها بهه اتفها خهانواده بهه شهیراز مسهافرت کهردخم امها او در الرسهتان مانهد تها بهتهر بتوانهد

در فعالیتهههای پاخ ههاه شههرک ک ههد .ي ههام ث ه نههام و اعههزام ،درالر ن ههودخم و موفه بههه خههداحافظی نشههدخم .وقتهی از پادگههان امههام حسهین (ع) شهیراز تلف هی تمهها
گرف مادرم برای دخدن جعفر به آنجا رف و به عل کمی سهن از او خواسه برگهردد امها در جهوا اصهرار مهادرم گفتهه بهود کهه اخهن رايهی اسه کهه انتخها کهرده ام
 81روز می روم و برمی گردم.

 81شهرخور ماه سا  66به خرمشهر و سا

به آبادان اعزام می شود.

در عملیات ثامن االئمه با يد شکس حصر آبادان شرک می ک د.
در پ جم مهرماه سا  66پ

از پانزده روز حضور در ج هه به دخار ح شتاف .

وصی نامه:
«اخن بچه يای ما با سشح نیس که می ج د بلکهه بها نیهروی اهلل اسه کهه مهی ج هد .بهه خهدا قسهم اخهن بچهه يها ،اخهن رزم هدگان بها میه و اشهتیا بهه سهوی
بعثیان کافر حمله می ک د و آنان را سرکو می نماخ د .االن که اخهن نامهه را مهی نوخسهم قهرار اسه امشه بهه رهر کهافران يجهوم ب هرخم و مهی دانهم چهون احتمها
کشته شدن من اس وصی نامه را می نوخسم…(».نامه شهید)

«… .پیام من به خانواده ام اخن اس که اوالً مهرا حهش ک یهد و مهن خوشهحا يسهتم کهه بهه اخهن راه رفتهه ام .مهن کهوچکتر از آن يسهتم کهه بهه مهردم پیهام بهديم؛
فقط ت ها نکته ای که مد نظرم اس اخن اس که به حرفهای امام گو

ديید و به آن عم نمائید(».وصی نامه)

خاررات:
در عملیات ثامن االئمه با يهد شکسه حصهر آبهادان مها يمهه آمهاده شهده بهودخم تها بسهوی دشهمن کهافر حملهه ک هیم .دسهتور بهود کهه در حها پیشهروی سهکوت و
پوشش کام برای مخفی ماندن از دخد دشمن رعاخ شود .جعفرکه در ص مقدم بود ناگهان با صدای اهلل اک ر پی در پی به جلو رف ؛ ما که ه
index.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبداله دانشیار
تاریخ تولد1686/3/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
ع ههداهلل آخههرخن فرزنههد خههانواده و بس هیار مههورد عشقههه پههدر بههود .تحص هیشت ابتههدائی را در دبسههتان عطههائی و راي مههاخی را در مدرسههه امیرک ی هر گبرانههد و از نظههر درس هی
شاگرد ممتاز بهود .رفتهار

چ هان بهود کهه بهی اختیهار انسهان را بهه احتهرام وادار مهی کهرد .مهربهانی و چههره محجهو او بهیش از يهر چیهز جله توجهه مهی کهرد و از

بازخک ان با استعداد فوت ا بود.
دوران دبیرستان شاگرد مدرسه شهید مطهری بهود و سها سهوم تحصهیلی مصهاد بها شهروع ج ه

تحمیلهی بهود يشهتم آذر مهاه سها  66بهرای اولهین بهار بهرای سهه

ماه به ج هه خوزستان اعزام شد و در عملیات آزاد سهازی بسهتان شهرک کهرد روز سهوم حملهه بهر اثهر اصهاب تهرکش از ناحیهه پهای راسه مجهروح گشه بعهد از اخهن
واقعه ع داهلل در سو پدر نشس ؛ اما پ

از چهارده ماه بها شه یدن خ هر شههادت دوسهتان رزم هده ا

خع هی شههید خوسه فهانی و شههید مجیدرضها صهفائی بها وجهود

اخ که ي وز جراحتش به ود نیافته بود عزم سفر کرد.
اصههرار اررافیهان سههودی نداشه و در جههوا اخ کههه امتحانههات نهههائی را بههه پاخهان نرسههانده ای مهی گفه دخهالم را در ج هههه مهی گیهرم .مشههتاقانه بهها يمههه دوسههتانش
خداحافظی کرد و به ي ام خداحافظی به مادر داغهدار
تو نمی خوايی؟ مر خ

کهه در سهو پهدر خهانواده عهزادار بهود گفه تهرا پهیش حضهرت فارمهه و حضهرت رسهو ( ) رو سهفید که م

بار سراغ آدمی می آخد چه چیز بهتر از اخ کهه اگهر خهدا الخقهم بدانهد در اخهن راه بهروم .ت هها دوسه داشهتن امهام کهافی نیسه ت هها گ هاه اخهن

نیس که کسی با امام بج هد .خهاری نکهردن امهام ي هام رله خهاری؛ گ هايی برتهر اسه کهه بهرای کوفیهان ن ه
نیستیم .ع داهلل په

از سهه مهاه حضهور در ج ههه کوشه

و نفهرخن ابهدی بهه ارمغهان آورد و مها ايه کوفهه

و شهلمچه بها شهرک در عملیهات رمضهان در  68/3/13مصهاد بها شه های قهدر بهه خهاد مهوالخش علهی (ع)

شرب شهادت نوشید روحش شاد.
وصی نامه:
«يد من از رفتن به ج ههه اخهن اسه کهه شهاخد بتهوانم خهدم کهوچکی را بهه اسهشم و مسهلمین انجهام ديهم .راه امهام کهه يمهان راه اسهشم و قهرآن اسه را ادامهه
ديید .يمیشه پیرو والخ فقیه باشید .خرجهاخی را که می خوايید برای من انجام ديید برای کم
خاررات:

به مستضعفان صر ک ید(».وصی نامه)

دو سه روزی که از شهادت شهید گبشته بود.شهید در حالی که ل ا
ما با امام حسین(ع)محشور يستیم اخن را به مادر ب وئید پ
inد dex.jpg

سفید و زخ هاخی بهه تهن داشهت د بهه خهوا خهواير

مهی آخهد و چ هد بهار بهه اخشهان مهی گوخهد کهه

از اخ که اخن خوا را برای مادر تعرخ کردخم گفت د لحظه ای اخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید نعمت اله روشن الری
تاریخ تولد1686/1/18 :
تاریخ شهادت1635/5/11 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
دبسههتان را در مدرسههه مهههران گبرانههد .په

از آن وارد مدرسههه راي مههاخی امیرک یهر شههد کههه مصههاد بهها او گیهری انقههش و تظههايرات يههای خیابههانی در الر بههود .در

خیابان انقش  ،فعالی يای خود را يم هام بها سهاخر دانهش آمهوزان مدرسهه شهروع کهرد .شهرک در رايایمهائی يها و تشهکی انجم ههای اسهشمی و گرويههای مقاومه
از نمونه فعالی يای او بود.

خ

سا په

از ورود بهه دبیرسهتان شههید مطههری ،مدرسهه را ريها نمهود و بها عهده ای از دوسهتانش پاخ هاه مقاومه شههید اعشخهی را ب یهاد نههاد .دی مهاه سها 68

برای اولین بار به ج هه رف و بها شهرک در عملیهات رمضهان ،در م طقهه شهر بصهره ،په

از سهه مهاه بهه الر برگشه  .چ هد مهاه بعهد ،دوبهاره بهرای  1مهاه بهه ج ههه

سومار اعزام شد و در عملیات مسلم بهن عقیه حضهور داشه  .ي هوز چ هد روز از بازگشهتش بهه الر ن بشهته بهود کهه بهه اندخشهم

اعهزام شهد و بها شهرک در عملیهات

والفجر  8از ناحیه سر مورد اصاب ترکش خمااره قرار گرف  .حهدود بیسه روز در الر بسهتری بهود .درآن مهدت ت هها دعهاخش اخهن بهود کهه خهو شهود و بهه ج ههه بهاز
گردد .پ

از ری دوران نقاي  ،جه محافظ از م ز امام جمعه الر ،حضرت آخ اهلل آخ اللهی انتخا و به پاسداری از اخشان مشغو شد.

بعد از به ودی کام  ،خود را برای خدم سربازی معرفهی نمهود و مهدت سهه مهاه آموزشهی را در کهازرون گبارنیهد و بهه ع هوان پاسهدار وظیفهه بهه ارومیهه اعهزام شهد و از
آنجهها بههه پاس ه اه جلههدخان کردسههتان م تق ه گردخهد .شهههید نعم ه اهلل روشههن پ ه
م طقه حا عمران ،بر اثر اصاب ترکش بهه سهی ه ا
اصغر اسشم پ اه به خا سارده شد .روحش شاد.
وصی نامه:

از  83مههاه حضههور در ج هههه ،در تههارخ  61/1/8بهها شههرک در عملی هات والفجههر  3در

بهه شههادت رسهید .پیکهر پهاکش  86روز بعهد بهه الرسهتان م تقه شهد و يمهراه بها جسهد يمهرزمش شههید علهی

«خداخا من به ج هه ن رد ح علیه بار آمهده ام تها بهدن خهود را بفروشهم .امیهدوارم کهه خرخهدار جهان مهن تهو باشهی نهه که

دخ هر .خهداخا حهاال کهه در اخهن راه گهام

برداشته ام ،تو را به ح محمد ( ) و خاندان پاکش ،قَسَمَ می ديهم کهه مهرا دخ هر زنهده بهه خانهه و کاشهانه برن هردان و دلهم مهی خوايهد کهه در اخهن آخهرخن لحظهه
يای زندگی ،بدنم و جسمم آغشته به خون درراه تو باشد نه چیهز دخ هر .بهرادران! بها تشهکی جلسهات مهبي ی و اسهشمی اخمهان خهود را محکهم ک یهد و تقهوا پیشهه ک یهد
چونکه سشح تقوا ،سشح محکمی در مقاب يهوای نفسهانی و وسوسهه يهای شهیطانی اسه  .يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و از خهدای خهود غافه نشهوخد .پیهام مهن بهه
خانواده ام اخن اس که در مر من عزاداری نک ید و پولی که می خواي د برای من خر ک د ،به بیچارگان و مستم دان بدي د( ».نامه و وصی نامه)
خاررات:
خکی از آش اخان تعرخ می ک د :سالها بود که از نداشتن فرزند رنهج مهی بهردم.شه ی در خهوا شههید را دخهدم کهه خه
 :ناراح ن ا

.مدت زخادی از اخن خوا ن بشته بود که خداوند به من فرزندی عطا فرمود.

indeص x.jpg3

تکهه پارچهه ی سه زی در دسهتم قهرار داد و گفه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد جعفر صدیق
تاریخ تولد1686/7/11 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
مهرمهاه سها  33دخهده بههه جههان گشهود .تحصههشت دوره ابتهداخی را در دبسهتان  87شههرخور سههاری کهرد و په

از گبرانههدن دوره راي مهاخی در مدرسهه امیرک یهر وارد

دبیرستان شهید مطهری شد.

« دوره دبیرسههتان يمههراه بهها شههروع انقههش و ج ه و جههو

سیاس هی تههوام بههود و خههود را بههرای دوران جدخ هد و م ههارزه آغههاز م هی کههرد .بهها شههرک در مجههال

وفعالی مخفی و پخش اعشمیه يمراه با دوستانش سعی می کرد که ندای انقش را به گو

پ

ش ه انه

مردم برساند»

از انقش به عضوخ گروه مقاومه مسهجد امهام جعفرصهاد (ع) (پاخ هاه شههید فهانی) در آمهد .وی دررشهته ورزشهی فوت ها و ي هدبا بهه فعالیه مهی پرداخه و

عشقه شدخدی به تواتر داش و به يمراه دوستانش نماخشی با ع وان شهادت در س ر را به صح ه برد.

شهرخور ماه  68عازم ج هه شد و په

از مهدت کوتهايی اقامه درپاخ هاه شههید ع هداهلل مسه ر ،وارد ايهواز و سها

م طقهه کوشه

در حیات خوخش قرار دادی شمايا چه زخ ا کارنامه اعمها خهود را درقفسهه سهی ه خهود ن هاه داشهتید و ب ها بهه گفتهه امهام بها خه
ج ید».پ

دسه سهشح و خه

دسه قهرآن مهی

از چهه روز حضهور در ج ههه در بیسه و سهوم تیرمهاه  68مصهاد بها  18رمضهان رهی عملیهات رمضهان در ج ههه شهلمچه بهر اثابه خماهاره و سهوختن

بدنش به شهادت رسید .روحش شاد.
وصی نامه:

شهد « .بهرادرم تهو آي ه

رفهتن را

«برای اخ که دخن خود را ادا کرده باشم از مل اخهران مهی خهوايیم کهه در صهدور انقهش اسهشمی بهه تمهامی کشهوريا کوشها باشه د .خهط امهام و راه شههیدان را ادامهه
دي د و يیچ اه از فکر ج هه غاف ن اش د(».وصی نامه)
خاررات:
«در م ز با پهدر و مهادر مهربهانش بهود و نمهاز او وقه را فرامهو
ق

نمهی کهرد و يمیشهه در نمهاز جماعه حاضهربود .شه های چهارشه ه دعهای توسه مهی خوانهد و

از خوابیدن وضو می گرف و با خواندن دعا به رختخوا می رف  .او معتقد بود که انسان باخد عزخزترخن چیزيا را در راه خدا ه
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید مجیدرضا صفائی
تاریخ تولد1688/11/11 :
تاریخ شهادت1631/6/6 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
کههودکی را دردامههان پرمهههر مههادر سههاری کههرد .دوران ابتههداخی را دردبیرسههتان 87شهههرخور گبرانههد و پ ه
راي ماخی را به پاخان رساند .په

از آن وارد مدرسههه راي مههاخی امیرک ی هر شههد و بهها موفقی ه دوره

از پیهروزی انقهش بهه عضهوخ بسهیج درآمهد و در گهروه مقاومه مسهجد امهام جعفهر صهاد (ع) (پاخ هاه شههید فهانی) فعالیه خهود را

شروع کرد.

مجید در بین دوستانش از اخش و رفتار روحیات خاصهی برخهوردار بهود .بهه مطالعهه کتابههای آخه اهلل دسهتغی مهی پرداخه و فهرائض دخ هی خهود را کامه انجهام مهی
داد و فعالیتهای زخادی در واحد ت لیغات دبیرستان شهید مطهری برعههده داشه  .يمیشهه بهه خهاد مستضهعفین بهود و سهعی مهی کهرد تها جهاخی کهه در تهوان دارد بهه آنهها
کم

ک د .او می گف  :دوس دارم به ج هه بروم چون اسشم درخطر اس .

با شروع ج

تحمیلی به اتفا دخ ر دوسهتانش در جمه آوری کمکههای مردمهی بهرای ج ههه يهای ج ه  ،فعالیه مهی کهرد و اخشهان خکهی از مهوثرترخن افهرادی بهود

که در اعزام اخن کمکها که کاروان بزرگی بود ،نقش داش و توصهیه اخشهان اخهن بهود کهه اگهر موفه نشهدخم بهه ج ههه بهروخم و در آنجها بج هیم باخهد پشه ج ههه يها
را تقوخ کرد تا سهمی در اخن ن رد تارخخی داشته باشیم.

وی پ

از رهی کهردن دوره آمهوز

امهدادگری در حالیکهه درکهش

دوم تجربهی تحصهی مهی کهرد؛ در  11اردبیهشه مهاه سها  68از رهر يهش احمهر الرسهتان

به ج هه اعزام شد.
وی يمواره می گف م ادا امام را ت ها ب بارخد پیوسهته گهو
می زد.

بهه فرمهان ري هر باشهید و امهام را دعها ک یهد .وی انسهانی بهود کهه روح شههادت يمیشهه در وجهود

مهو

مجیدرضا صفائی در سوم خرداد ماه سا  68ری عملیهات فهت خرمشههر بهه شههادت رسهید «.در موقه پیشهروی کهه دسهتور حملهه داده شهد يمهه بها يهم بهه جلهو مهی
رفت د تا بتوان د خاکرخز او دشمن را فت ک د بعد از فهت خهاکرخز تصهمیم بهه فهت خهاکرخز دوم گرفتهه شهد ولهی در بهین راه بها کمهین گهاه دشهمن برخهورد کهرده کهه از
آنجا موش

آرپی جی به رر رزم دگان پرتا می شد ،ترکش اخهن موشه

بهه ناحیهه پها و شهکم مجیهد رضها برخهورد کهرد و او را بهه درجهه رفیه شههادت نائه آورد.

روحش شاد
وصی نامه:
«من يم اک ون از پش ج هه خرمشهر برای شهما نامهه مهی نوخسهم ،ج ههه ای کهه درآن رزم هدگان چ هان دشهم ان را بهه عقه رانهده انهد کهه نظیهر آن نمهی تهوان در
جهان مشايده کرد .پدر و مادر چرا ي هامی کهه مهی خواسهتم بهه ج ههه بهروم آنقهدر ناراحه بودخهد در صهورتی کهه فرزنهدتان بهرای خهدائی کهه او را بهه وجهود آورده و
عاق تش بازگش به سهوی اوسه مهی فرسهتادخد .از شهما مهی خهوايم مهرا ب خشهید و بهه درگهاه خداونهد رزم هدگان را دعها ک یهد .نمهی دانیهد رزم هدگان چهه روحیهه ای
دارند آنقدرکه انسان را از تر

و وحشه بهدور مهی ک هد .در اخ جها آسهی دخهدگانی يسهت د کهه بها وجهود درد شهدخد بهاز مهی گوخ هد مهن امهام زمهان (عهج) را در ج ههه

دخدم ،ب بارخد بروم خط مقدم ج هه و در آنجا نماز باا دارم(».نامه شهید)
خاررات:
موجود نیس .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :انتخاب کنید
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالصمد فانی
تاریخ تولد1685/1/61 :
تاریخ شهادت1631/11/17 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
او را رضا صدا می زدند .فرزند سوم خانواده بود و به دلی شغ پهدر در کوخه بهه دنیها آمهد .په
يمان ابتدا استعداد و عشقه بیش از حد خود را به در

از بازگشه بهه اخهران در دبسهتان عطهاخی مشهغو بهه تحصهی شهد«.از

و مدرسه نشان داد روری که مورد توجه اولیای مدرسه قرار گرف ».

برای گبراندن تحصیشت دوره راي ماخی وارد مدرسه امیرک یهر شهد .در اخهن اخهام بهه يمهراه خهانواده توفیه زخهارت عت هات عالیهات عهرا را پیهدا کهرد و در نجه اشهر
ي امی که امام خمی ی(ره) برای زخارت آمده بود بر دس امام بوسه زده و پش سر اخشان به نماز اخستاد.
په

از اتمهام دوره راي مههائی وارد دبیرسهتان شههید مطهههری شهد و در رشهته علههوم تجربهی مشههغو بهه تحصهی گردخهد .يمزمهان بها اوج یهری انقهش در تظههايرات و

رايایماخی يها شهرک مهی کهرد .بها پیهروزی انقهش اسهشمی بهه کمه

عهده ای از جوانهان ،گهروه مقاومه مسهجد امهام جعفهر صهاد (ع) را تشهکی داد کهه په

از

شهادتش به نام وی مزخن شد و در آنجا مشهغو بهه فعالیه گردخهد« .انقهش اسهشمی پیهروز شهد ولهی ي هوز انقهش در وجهود او خاتمهه نیافتهه بهود زخهرا کهه ي هوز راه
خود را بسوی اهلل ادامه می داد .ش ها بیشتر مواق در خانه ن ود و بهه ن ه هانی و پاسهداری از شههر مشهغو بهود .بها حملهه بعثیهون بهه فعالیه بیشهتری پرداخه تها اخ کهه
نتوانس ت ها به فعالی پش ج هه مشغو باشهد و دخوانهه وار يمهه وقه بهه فکهر ج ههه بهود .خه
ج هه؟….ص روز بعد برای اعزام به ج هه ث
پ

روز سهر سهفره غهبا نشسهته بهود گفه پهدر اجهازه مهی ديهی بهروم

نام کرد .از خوشحالی باال و پائین می پرخد».

از فراگیری آموزشی در بسیج الر ،آذرمهاه 66بهرای تکمیه دوره آموزشهی بهه کهازرون اعهزام شهد .په

از رهی مراحه آموزشهی بهه ايهواز وسها

بهه ت هه چزابهه

رف و مردانه ج ید .بها اتمهام مهنمورختش در اسهف د مهاه بهه الر بازگشه «.مهومن تهر وشهجاع تهر و بها روح اخثهارگری بیشهتر امها افسهرده وپرخشهان بهه خانهه برگشه .
وقتی سوا می کردخم که چرا خوشحا نیستی تو کهه دخ ه رابهه اسهشم و مله ادا کهردی مهی گفه مهن راله شههادتم.حتمها خهون مهن لیاقه اسهشم وانقهش را
نداشته که سالم برگشتم ».

شانزديم اردخ هش مهاه  68در ج ههه فکهه رهی عملیهات بیه المقهد
روحش شاد.

په

از تصهر اولهین خهاکرخز دشهمن بهر اثهر اصهاب تهرکش بهه جمه دخ هر شههدا پیوسه .

وصی نامه:
«يد من فقط برای خداس و من فقط به اخن خارر به ج هه اعزام مهی شهوم کهه بها کمه

بقیهه رزم هدگان ،اسهشم را در م طقهه پیهروز ک هیم… پیهام مهن بهه مله

قهرمان و شهید پرور اخران اخن اس که قدر اخهن نعمه الههی و را بدانیهد و مستضهعفان را خهاری ک یهد و کهاری نک یهد کهه قله امهام بهه درد آخهد و يمهه مهی توان هد بها
يم اتحاد داشته باش د و کاری انجام ندي د که اتحاد خود را از بین ب رند .خداوند يمه ما را به راه مستقیم يداخ ک د .انشااهلل(».وصی نامه)
خاررات:
خ

ماه بعد دوباره عازم ج هه شد «.ش ی که با کا میون بهرای عملیهات رفتهیم ک هار شههید فهانی نشسهته بهودم .بها ن هايی بهه آسهمان م اجهات بسهیار لطیفهی مهی کهرد.

گفتم صمد رور دخ ری شده ای؟…به آسمان التما
inفغیex.jpg, inقفاdex.jpg, inفاdex.jpg

می کرد که مرا بابخر بسیار سوزنا می گف تو را به خون شهیدان مرا بابخر…

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید حبیب اله قنادی
تاریخ تولد1688/3/17 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
دوره ابتههداخی را در دبسههتان  87شهههرخور و دوره راي مههاخی ر ا در مدرسههه امیرک ی هر بهها موفقی ه بههه پاخ هان رسههاند ورود او بههه دبیرسههتان شهههید مطهههری مصههاد بهها او
ج یری انقش اسشمی بود که يم پهای دخ هر يمکشسهی يهاخش در رايایمهاخی و شهرک داشه و شه يها در جلسهاتی کهه در مسهجد امهام جعفهر صهاد (ع) برگهزار
می شد حضور می خاف .

پ

از پیروزی انقش وارد گهروه مقاومه مسهجد امهام جعفرصهاد (ع) (پاخ هاه شههید فهانی) شهد و بهه فعالیه پرداخه بسهیار خهو

وق کار

رو متکهی بهه خهود بهود و يهیج

را به کسی واگبار نمیکرد بهه يمهراه دوسهتش شههید صهدخ بطهور مرته در نمهاز جماعه و دعهای کمیه شهرک مهی کهرد و در جرخهان انتخابهات رئهی

جمهوری از رر بسیج به ع وان محافظ ص دو به روستايای بخش خ ج اعزام شد.

ح ی اهلل پ

از اتمام امتحانات سها سهوم دبیرسهتان بهه اتفها شههید جعفهر صهدخ عهازم ج ههه شهد « .اگهر آمرخکها مها را تحهرخم نظهامی مهی ک هد بدانهد مها فرزنهد

محرمیم و پیشواخمان حسین (ع) اس ».

وی در اولین ش از عملیات رمضان در ج هه شلمچه کهه گهردان آنهها بهه ع هوان گهردان خهط شهکن انتخها شهده بودنهد زخمهی شهد سهاع  1شه بها کلمهه رمهز خها
مهدی ادرک ی حمله را آغاز شد به حرک خود ادامه مهی دادخهم کهه ناگههان خماهاره ای بهر روی خه

مهین افتهاد و م فجهر شهد سوزشهی از ناحیهه شهکم احسها

کهردم

و دخ ر نتوانستم جلو بروم خکی از برداران امدادگر آمد و مهرا پانسهمان نمهود و رفه ک هار جهاده افتهاده بهودم و بهه عله خهونرخزی کهم کهم از حها مهی رفهتم در يمهان
جاخی که افتاده بودم تان

يای دشمن ازچه و راسه مها رد مهی شهدند نزدخه

يهای صه بهود کهه خکهی از بهرادارن الری کهه از امهدادگران بهود مهرا بهه بیمارسهتان

صحراخی برد و به ايواز انتقا دادند دربین راه آم والن

ماشین ارتشهی تصهاد کهرد و حهدود خه

با خ

سهاع معطه شهدخم تها اخ کهه بهه ايهواز رسهیدخم و مها را بهه

بیمارستانی بردند گفت د :دکتر جراح نیس به يمین جه مرا به بیمارستان دخ ری انتقا دادند و در آنجا جراحی کردند و بعد از آن به شیراز انتقا دادند.

وی در مدتی که در بیمارستان بود يمیشه نهام خهدا و امهام زمهان (عهج) بهر له داشه و ي هام تعهوخض پانسهمان فقهط فرخهاد خها مههدی(عهج) مهی زد و په
جراحی  6ساع بیهو

بود بعد از بهه يهو

آمهدن اولهین چیهزی کهه بهر زبهان آورد «اشههداهلل الاالاهلل » بهود خه

بهر بههالی ش بهودخم ناگهههان گفه  :مههادر سهشم کههن امهام زمههان (عهج) اسه و په

از عمه

روز ق ه از شههادتش ي هامی کهه مهن و مهادر

از آنکههه دسهتمالی کههه در دسه داشه بهه صههورت مهن و مههادر

کشهید و بهها مهها

خداحافظی کرد».

پ

از يش روز در حالیکه سه بار زخر تیغ جراحی رف در سحرگاه دوم مرداد ماه سا  68در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به شهادت رسید.

شهید بسیار متواض و مهربان و دلسوز بود و با يمه با خو

اخشقی رفتار می کرد و در مسائ دخ ی بسیار مقید بود .

خالصانه به اي بی (ع) عش می ورزخد .و يمچ ین درزمی هدرسی نیز دانش آموز بسیار موفقی بودند و به ورز

نیز عشقه زخادی داشت د .

نهاخ سعی اخشان اخن بود که به موق در نمازيای جماع شرک ک د و در پاخ اه مقائم بسیج فعالی زخادی زخادی داش .
وصی نامه:
بسم ر الشهدا و الصدخقین
ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا کانهم ب یان مرصو
خدا آن موم ان را که در ص جهاد با کافران مان د سد آي ین يمدس و پاخدارند بسیار دوس میدارد .آخه  3سوره ص
يد من از رفتن به ج هه ح علیه باره خهدم بهه اسهشم و تهداوم راه شههیدان اسه  .پیهام مهن بهه خهانواده ام اخهن اسه کهه در سهو مهن ناراحه ن اشه د و در
برابر آن خود را مقاوم ن هدارخد تادشم ان ما از ناراحتی شما شاد ن ردنهد مهن بهه پهدر و مهادرم پیهام مهی ديهم کهه فرزنهدان خهود را در راه اسهشم و قهرآن تربیه ک هد و
آنان را کامش با نماز و روزه و اصو دخن آش ا نماخهد تها از لغهز

آنهان در آخ هده جلهوگیری نماخ هد  .و مهن از پهدر و مهادرم خواشهتارم کهه يهی گهاه امهام را از خهاد ن رخهد

که او امید مستضهعفین جههان اسه  .او کسهی اسه کهه راه پیهام ران الههی و ائمهه رهايرخن راتهداوم مهی بخشهد و بهه جامعهه سهعادت و عهزت مهی بخشهد  .والسهشم
ح ی اله ق ادی
خاررات:
موجود نیس
66366113611118111673.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید مصطفی وثوقی
تاریخ تولد1681/7/11 :
تاریخ شهادت1631/4/1 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری
زندگی نامه:
مصطفی تحصیشت ابتدائی خود را در دبسهتان  87شههرخور گبرانهد و وارد مدرسهه راي مهائی ابورخحهان شهد .قهرآن را نهزد پهدر آموخه و قهرآن صه ايی مدرسهه را خهود
برگزار می کرد .پ

از اتمام دوره راي مائی با نمرات عالی وارد دبیرستان شهید مطهری شد.

يمزمان با او گیری انقش  ،در تظايرات و رايایمائیيها شهرک مهی کهرد و بها پیهروزی انقهش اسهشمی ،بهه يمهراه شههید رضها اعشئهی کهه يهر دو نماخ هدگان بهین
سااه و دبیرستان بودند انجمن اسشمی مدرسه را تشکی دادند.

«اخشقش باعث شده بهود کهه يمکشسهی يهاخش را بهه خهود جله ک هد .بهه خانهه کهه مهی آمهد ،بهه خوانهدن در

و کته دخ هی مهی پرداخه و عشقهه شهدخدی بهه

کتابهای شهید مطهری و دکتر شرخعتی داش ».

سا سوم دبیرستان را در رشته علوم تجربی بها معهد  83/73بهه پاخهان رسهاند و دوم آبهان مهاه سها  66بهه يمهراه بهرادر

کهه از سهوی سهااه منمورخه داشه  ،عهزم

سفر کرد« .اعزام او از مقاب ساختمان سااه بود .عده زخهادی از خهانوادهيها در مقابه سهااه ،بهرای بدرقهه عزخزانشهان آمهده بودنهد .غوغهائی برپها بهود .بل هدگوی سهااه نهام
اعزامیان را می خواند .خکی خکی از داخ سااه خار می شدند و در میهان عهده زخهادی از مهردم کهه بهرای بدرقهه آمهده بودنهد ع هور مهی کردنهد و سهوار اتوبهو
شدند .نوب به مصطفی رسید .با آن چهره نورانی و با صفاخش مث يمیشه ل خ د بر ل  ،از وسط ص ع ور کرد …»
در شام اه يشتم آذرماه در م طقه بستان ری عملیات ررخ القد

مجروح و به شهادت رسید.

يها مهی

پ

جسد مطهر

از  13روز به الر م تق و به خا سارده شد.

«دلم می خواس ای مادر که ب دی حجله عشقم فغان از گرد

پدر خون رخزد از دخده بهار من خزان گشته

صدای بل

چرخ فل

مادر حشلم کن

از باغم نمی آخد حشلم کن»

وصی نامه:
…«از خداوند می خوايم که شهادت مرا بهه ع هوان کهوچکترخن چیهزی کهه مهی تهوانم در راه او بهديم ق هو نماخهد… .پیهامم بهه مهردم مسهلمان و شههیدپرور الر اخهن
اس ه کههه يرگههز دس ه از پشههتی انی اخ هن امههام و پیشههوای مسههلمین برندارنههد… در ص ه يههای فشههرده نمههاز جمعههه شههرک ک ههد و در يمههه حهها بههه فکههر خههدا
باش د…»(وصی نامه)
خاررات:
«در اتوبو

که بودخم ،ي ام خواندن دعای توس و کمی  ،دخ هر يمرزمهان مهی گفت هد :مصهطفی براخمهان نوحهه بخهوان و مصهطفی بها صهدای رسهاخش يمهه بچهه يها

را به گرخه می انداخ  .عشقه عجی ی به خواندن سوره انفعا داش … مدتی که در ايواز بودخم يمراه با شهید بهمن باقری نماز ش ش تر
باindex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد جواد اسدی الری
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1634/1/17 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
محمّد جواد در خانواده ای کارگر بزر شد و در يف سهال ی بهه دبسهتان کمیه رفه  .يهو

و ذکهاوتش زبهانزد يمهه بهود بهه رهوری کهه دانهش آمهوز ممتهاز مدرسهه

به حسا می آمد و به ع وان شاگرد او تمام سالهای دوره ابتداخی وارد مدرسه راي ماخی توحید شد.

با شروع ج
دبیرستان صح

تحمیلی عشقه زخادی به حضهور در ج هههيها داشه امّها بهه عله کمهی سهن امکهان شهرک در ج ههه يها را پیهدا نکهرد .شهروع سها تحصهیلی وی در
الری ،مصاد بود با شهادت ماشاءاهلل شیخی و اخهن امهر وی را واداشه کهه عهازم ج ههه يها شهود .و په

از  3مهاه در اسهف د مهاه  66بهرای دخهدار بها

خانواده به الر بازگش  « .بعد از اخ که از ج هه برگش  ،بیشتر اوقات در پاخ اه مقاوم زخ یّه (سشم اهلل علیها) خا بسیج بود( ».خاررات خانواده)

فروردخن ماه  67مجدّداً روانهه ج ههه شهد « .در ج ههه علیهرغم سهن کهم ،شهجاع و روحیهه فهداکاری عجی هی داشه و عهشوه بهر فعالیه يهای رزمهی ،تهدارکات تهیم
خود را زخر آتش بر عهده می گرف و به جای دخ ران انجام وظیفه می نمود
يفديم فروردخن ماه  67به ي ام بازگش از حل چه بر اثر اصاب ترکش خمااره به شهادت رسید.
وصی نامه:
از شهید اسدی الری دس خطی به خادگار نمانده اس .
خاررات:
اخش خو او باعث شده بود که مورد عشقه دوستان قرار گیرد و خیلی زود با دخ ران ارت ا برقرار نماخد( ».يمرزم شهید)

ex.jpgراind

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید علی اصغر اسالم پناه
تاریخ تولد1685/11/18 :
تاریخ شهادت1635/5/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
دوره ابتداخی را در مدرسه کمی گبراند و وارد مدرسه راي مهاخی فهارابی شهد « .از کهودکی بها مسهجد و مهبي مهننو

بهود … سهه سهاله بهود کهه روی پشه بهام مهی

رف و اذان می گف و اخن به خارر جوّ مهبي ی خهانواده بهود .بهه خهاد دارم کهه در حسهی ه اعظهم مراسهم قرآنهی برگهزار شهد .بهه خهارر کمهی سهن ،او را راه نمهی دادنهد.
ناراح پش در می نشس و به قرآن و دعا گو

مهی داد و حفهظ مهی کهرد .بعهد کهه تعقی هات نمهاز را حفهظ کهرد اقامهه گهوی مسهجد ولهی عصهر (عجه اهلل تعهالی

فرجه الشرخ ) شد( » .خاررات خانواده)

علی اصغر از اعضای فعا گروه مقاوم مسجد ولی عصر (عج اهلل تعالی فرجه الشرخ ) و از ن ه انان امام جمعه بود.

تحصیشت متوسطه را تا سها سهوم ،در دبیرسهتان صهح

الری ادامهه داد .بهه عله کمهی سهن ،چ هدخن بهار از رفهتن وی بهه ج ههه جلهوگیری شهد امّها بهاالخره عهازم

ج هه شد.

« قرار بود از ج هه به الر برگردخم .به اتفا خکی از دوستان ،از دسهته جهدا شهدخم و مسهیر را گهم کهردخم رهوری کهه بهه عراقهیيها نزدخه

شهده بهودخم و صهدای آنهها

را می ش یدخم .اسلحه ای يمراه نداشتیم .فقط چ د تا بُت هور (نهان محلّهی) يمهراه داشهتیم .بهه رهر عراقهی يها پهرت کهردخم .آنهها فکهر کردنهد م فجهر مهی شهود و فهرار
کردند .ما يم فرص پیدا کردخم که باز گردخم» .

بیش از خکسا در ج هه يای مختل حضور داش .

« آخرخن باری که به مرخصی آمد به کلّی عو

شهده بهود .بها آنکهه پهانزده روز مرخصهی داشه  ،بهیش از په ج روز راقه نیهاورد و بهرای شهرک در عملیهات بهه ج ههه

باز گش ( » .خاررات خانواده) و او خرداد ماه سا  61ری عملیات والفجر  ،1به شهادت رسید.
« او مفقوداالثر اعشم شد .تا اخ که برادر

بهه م طقهه حها عمهران رفه  .جسهد اخشهان بهین تاهه ای افتهاده بهود81 .روز جسهد اخشهان آنجها بهود و بهه علّه سهوخت ی

قاب ش اساخی ن ود تا اخ که از روی دندانهاخش وی را ش اساخی کردند( » .خاررات خانواده)
وصی نامه:
«بدانید که ما يمه از سوی او آمده اخم و عاق ه بهه سهوی او بهاز مهی گهردخم .اخ جانه علهی اصهغر اسهشمپ هاه در تهارخ  ،61/3/86داورله از بسهیج سهااه الر اعهزام
گشتم و حا که اخن وصی نامه را می نوخسم بسیار خوشحالم» …

« … بیشتر دعها بخهوانیم و مسهجديا را پهر ک هیم .از رهر مهن بهه يمهه بهرادران عضهو پاخ هاه مقاومه مسهجد ولهی عصهر(عجه اهلل تعهالی فرجهه الشهرخ ) سهشم
برسانید و يمچ ین به امام جمعه گرامی و مح و الر حضرت آخ اللّهی سشم برسانید ،برادران قدر اخشان را بدانید …»

« پیام من به ملّ اخران اخن اسه کهه وحهدت خهود را حفهظ نماخ هد و خهاور و پشهتی ان امهام امّه باشه د و يرگهز ن بارنهد کهه اخهن حکومه الههی بدسه تجاوزکهاران
بیفتد .اصرارم بر اخن اس که امام را فرامو

نک ید زخهرا کهه پهدر نهور چشهم ماسه … حتمهاً بهه نمهاز جمعهه يها بروخهد کهه اخهن نمهاز جمعهه ،خهود سهدّی اسه جلهو

ابرقدرتها و استعمارگران شر و غر ( » .وصی نامه)
خاررات:
موجود نیس .
in61dex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محرم آشوغ
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
تحصهیشت دوره ابتههداخی را در دبسههتان تربیه بههه پاخهان بهرد و وارد مدرسههه راي مههاخی نههامی شههد .په

از آن در دبیرسهتان صههح

الری مشههغو بههه تحصهی شههد .در

اخن دوران يمراه با دخ ر اقشار مردم ،در رايایماخی يا شرک می کرد .و از جمله کسانی بود که در سرن ون کردن مجسّمه شاه نقش مؤثر داش .

« متواضه  ،خههو

برخههورد و فههردی اجتمههاعی بهود .بهها خههانواده و يمچ هین کودکههان رفتهار حَسَه ه ای داشه  .يمههه وقه بهه مسههجد مهی رفه ؛ در کشسهههای قههرآن

شرک می کرد و اغل اوقات فراغ سر کار می رف ( » .خاررات خانواده)

در پاخ اه شهید راستی فعالی می کرد و يمچ هین واحهد ت لیغهات و تهدارکات و عملیهات بسهیج را بهر عههده داشه  .تها سها سهوم اقتصهاد ،تحصهیشت خهود را ادامهه داد
و با شروع ج

پ

تحمیلی ،عازم ج هه يای ن رد ح علیه بار گردخد.

از گبراندن آمهوز

نظهامی در جههرم بهه م طقهه عملیهاتی بسهتان اعهزام شهد .په

از بازگشه بهه الر عهازم ج ههه فهاو شهد «.يهر بهار پیهروز بهه آغهو

خهانواده

برمیگش  .امّا روح بزر او راضی نمی شد و باز نیروخی او را به سوی ج هه می کشاند تا اخ که برای بار سوم عازم ج هه شد( » .خاررات خانواده)

پ

از  3مهاه حضهور در ج ههه رقابیهه ،در عملیهات فهت الم هین شهرک کهرد « .شه عملیهات بهود .يمهه رزم هدگان مشهغو خوانهدن نمهاز و دعها شهدخم .يمهان شه

زخارت عاشورا خواندخم و يمه بچه يا ضمن خواندن دعها ،گرخهه مهی کردنهد .مُحهرّم مهدام مشهغو خوانهدن نمهاز و قهرآن بهود .چههره ا

آنقهدر نهورانی شهده بهود کهه از

صورتش نور می بارخد .آن ش محَّرم خیلهی گرخهه کهرد .او مسهوو مهمّهات و زخمهی يها بهود … ق ه از رلهوع آفتها مهن و محهرّم و ياشهم خداشه ا

و سهاخر بچهه

يا به جاخی که به تاه س ز معرو بود رفتیم .عملیات فت الم ین شروع شده بود.

خمااره يا و رگ ارياخی که عراقی يها بهر سهرمان مهی رخخت هد ،آسهمان را مثه روز روشهن کهرده بهود .فرمانهده خه

نفهر مهی خواسه تها از پهاخین تاهه مهمّهات بیهاورد.

محرَّم خود را آماده نشان داد و اخن کهار را کهرد … يهوا روشهن شهده بهود .بهه م طقهه ای کهه بعهد از تاهه سه ز مهی گفت هد رفتهیم … وقتهی اررافمهان را ن هاه کهردخم،
دخدخم که عراقی يا محاصره مان کرده اند .بعد از چ د دقیقه دخهدخم کهه ياشهم خماهاره خهورد و فقهط اخهن را بهه مهن گفه کهه  :حشلهم کهن و شههید شهد .بعهد رفتهیم
که ب ی م محرَّم کجاس  .دخدم که بر روی تاه نشسته ،مث اخ که در خهوا بهود … صهداخش کهردم جهوا نهداد .وقتهی دقه کهردم دخهدم کهه خه
تیر به قل ش اصاب کرده .سرم را بر روی سی ه ا

گباشتم ،دخدم که قل ش نمی زند … » او در چهارم فروردخن سا  68به سوی مع ود

تیهر بهه گلهو و خه

پر گشود.

وصی نامه:
«ير روز در گوشه و ک ار دنیا ،افراد روش فکری پیدا می شوند کهه پهی بهه حقها نیه اسهشمی بهرده و نهور اسهشم چ هان قله اخهن جوانهان را روشهن کهرده کهه توانسهته
اند حقاخ اسشمی را بطور دقی در ک هد يمچ هان کهه در کشهور عزخزمهان اخهران دخهدخم … فرزنهدان پها سهر بهه شهور

بهر مهی داشهت د و در مظلومیه خهوخش

فرخاد می زدند و اسشم يمچ ان غرخ بهود تها اخ کهه روفهانی درگرفه و سهی خهون بهر درّه تها رخه جهاری شهد و اسهشم محمّهد (صهلَّی اهلل علیهه و ءالهه) از کهربشی
سرخ ،اخران را نشانه گرف .

پیام من به مل اخران اخن اس که پشتی ان والخ فقیه باش د و يمواره به فرمان ري ر انقش  ،امام خمی ی (ره) باش د(».نامه و وصی نامه)
خاررات:
موجود نیس .
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالرضا پهلوان
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1636/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
«اسمش ع دالرضا بود ،ع دالرضا پهلوان .ولی يمه مها عَ هدی صهداخش مهی کهردخم .از وقتهی بهه دنیها آمهده بهود بها فقهر بهزر شهده بهود .تمهام دار و نهدار
خ

مادر بود و به ير زحمتی بهود يزخ هه زنهدگی را تهنمین مهی کردنهد » .ع هدی په

از زنهدگی

از پشه ِ سهر گباشهتن دوره ابتهداخی ،وارد مدرسهه راي مهاخی رازی شهد و از يمهان

زمان عشقه فراوانی به فراگیری قرآن داش .

وی تحصیشت خود را در دبیرستان صح

الری پهی گرفه و در ک هار تحصهی بهه کهار نیهز مشهغو شهد «.از کهار خسهته نمهی شهد .شه ها وقتهی کهه در

و مشهقش

تمام می شد ،برای سااه پاسداران کار می کرد .تابستانها بعد از تعطی شدن مدرسهه يها بهه کارگهاه جوشهکاری مهی رفه و کهار مهی کهرد .شه ها نیهز بهه سهااه مهی رفه
و به وظیفه پاسداری از شهر می پرداخه  .دوسهتانش نقه مهی ک هد کهه قله مهربهانی داشه و خیلهی بها گبشه بهود و يمیشهه در نمهاز جماعه شهرک مهی کهرد.
يمه بچه يای سااه مث خ

ع دی به کم

برادر او را دوس داشت د .او يیچ اه از مشکشت و معاخ زندگی شکاخ نمی کرد( » .خاررات خانواده)

يمکشسیهاخش در مدرسهه ،انجمهن اسهشمی را تشهکی داد و کتابخانهه مدرسهه شهان را کهه از رونه افتهاده بهود ،دوبهاره دائهر کهرد .ورود وی بهه کهش

سوم ي رستان يمزمان با ج

تحمیلی بهود .باريها و باريها تصهمیم بهه رفهتن گرفه امها مهادر او را از تصهمیمش م صهر مهی سهاخ تها اخ کهه مهادر را راضهی کهرد«.

روزی ع دی می خواس به ج هه برود .با عجله به خانهه آمهد .روزه بهود .ن هايش حاله خاصهی داشه و لحهن صهداخش تغییهر کهرده بهود .روی پايهاخم افتهاد و دسه و
پاخم را بوسید و گف  :مادر امیدوارم از رفتن من به ج هه راضی باشهی .يهر بهدی از مهن دخهدی حشلهم کهن و دعها کهن پیهروز شهوم( » .مهادر شههید) و آبهان مهاه  66بهه
ج هه بستان اعزام شد «.مهادر

وقتهی نامهه ای از ع هدی درخافه مهی کهرد ،مثه اخهن بهود کهه خهدا دنیها را بهه او داده اسه  .پهیش مهن مهی آمهد تها نامهه را بهراخش

بخوانم .من يم نامه را چ دخن بار براخش می خواندم .م ر بهاور مهی کهرد ع هدی زنهده اسه  .مرته مهی گفه  :بهاز م بخهوان .آنقهدر نامهه ع هدی را بهراخش مهی خوانهدم
که کامشً حفظ می شد» .

دوازديم دی ماه پ

از چه روز ن رد در ج هه يای ج

 ،در ج هه بستان به شهادت رسید.

وصی نامه:
مادر شهید به توصیه فرزند

م ی بر ادامه راه شهدا ،تا مدتها در ج هه ايواز به مدد مجروحان ج

شهید ع دالرضا پهلهوان در وصهی نامهه ا
روحش شاد و خاد

می شتاف .

موجهودی خهود را کهه از راه کهار کهردن بدسه آورده بهود ،مجهزا بهه کتابخانهه مدرسهه ،ج ه

زدگهان و مهادر ايهداء نمهود.

گرامی.

« زندگی من با درد و رنج بود ولی از آفرخ ده خودم شهکرگزار بهوده و يسهتم .پیهام مهن بهرای مهردم اخهن اسه کهه خهدا را فقهط بهرای خه

لحظهه يهم شهده فرامهو

نک د و يمیشه به خاد خدا باش د(» .وصی نامه)
خاررات:
در س ر در ک ار يمرزم و برادرم ع دالرضا پهلوان و تعهداد دخ هری از رزم هدگان نشسهته بهودم .صهداخی شه یدم کهه مهرا بهه بیهرون از سه ر دعهوت مهی کهرد .بهه دن ها
صدا از س ر خار شدم ،ک وتری را دخدم و به يوای ک وتر رفتم .چ د قدم که از س ر فاصله گرفتم خمااره ای به س ر اصا
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید کریم جمشیدون
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
تحص هیشت دوره ابتههداخی را در مدرسههه انوش هیروان بههه پاخ هان رسههاند و وارد مدرسههه راي مههاخی فرص ه (شهههید رسههت ار ک ههونی) شههد .پ ه
دبیرستان صح

الری ادامه داد .يمین اخام مصاد با آغاز ج ه

از آن تحص هیشت خههود را در

بهود «.جهوانی مهؤمن و متّقهی بهود .نمهاز جماعه را تهر نمهی کهرد و در انجهام ع هادات الههی کوشها

و معتقد بود .از اعضاء فعا پاخ هاه مقاومه بهه شهمار مهی رفه و در مسهوولیّ ن ه هانی در يهر جهای م طقهه و مخصوصهاً م هز امهام جمعهه محتهرم الرسهتان فعّاالنهه
حضور داش (».خاررات خواير شهید)

در سههالهای آغههازخن تحص هیلش در دبیرسههتان ،عههازم ج هههه مهابههاد شههد « .بههه عله اخ کههه بههرادر

رحهیم در سهها  68شهههید شههده بههود مههادرم چ ههدخن بههار از رفت ه ش

جلوگیری کرد تا اخ که شه آخهر بهه مها گفه  :کهه مهن امشه ن ه هان يسهتم و ممکهن اسه دخهر وقه بهه خانهه برگهردم ناراحه ن اشهید .تها سهاع  1نیمهه شه
م تظر

ماندخم و بر ن ش  .خود را به م ز امام جمعه رسهاندخم و دخهدخم کهه فهرد دخ هری ن ه هان اسه  ،وقتهی از او پرسهیدخم کهه کهرخم ن ه هان بهوده خها نهه؟ گفه

که امش نوب اخشان ن وده .مادرم پرسید امشه يهم اعهزام بهوده؟ جهوا داد :بلهه .گمهان مهی که م کهه اخشهان نیهز اعهزام شهد… مهادرم او را بهه دسه خهدا سهارد و
گف  :ير چه خیر اس پیش می آخد… » (خاررات خانواده)

پ

از سه ماه به الر بازگش  .دوره ررح کهادر (کهارآموزی) دبیرسهتانش را در کارگهاه آلومی یهوم سهازی گبرانهد و در يمانجها مشهغو بهه کهار شهد .اواخهر سها  63بهرای

سه ماه به ايواز و بهه م طقهه عملیهاتی والفجهر 1اعهزام شهد .په

از بازگشه  ،تحصهیشتش را در دبیرسهتان شه انه ادامهه داد و در رشهته اقتصهاد فهارغ التحصهی شهد« .

… او آن روزيا به خارر ذو ي ری که داش به کار عکاسی می پرداخ … » (خاررات خانواده)

از آنجا که برادر

به درجهه رفیه شههادت نائه آمهده بهود بهر اسها

ضهوابط نظهام وظیفهه ،کهرخم از خهدم سهربازی معها بهود؛ امها شهور و اشهتیا ج ههه و نیهروی

اخمانش او را رايی ج هه کرد و با اعزام بزر خکصد يزار نفری سااه محمّد (صلَّی اهلل علیه و ءاله) عازم شلمچه شد.

« … اواخ بهمن  61بهود ،در خهط دوم در چادريهاخی مسهتقر بهودخم .عملیهات کهربشی  1شهروع شهده بهود .يمهه در آمهاده بها

کامه م تظهر فرمهان بهودخم… خه

روز عصر بچه يا در ک ار يم نشسته و ير کدام مشغو کاری بودخم .کرخم بها يمهان روحیهه شهاد و خ هدان کهه يمیشهه ت سّهمی بهر له داشه بهه خک هاره از جهای خهود
بل د شد و در حالی که ان شتان خون آلود

را نشان می داد گف  :بچه يها اخهن دفعهه مهن شههید مهی شهوم .م هر نشه یده اخهد کهه بها رخختهه شهدن اولهین قطهره خهون

رزم ده تمامی گ ايانش پا می شود؟ گ ايان مهن يهم پها شهد .اگهر کسهی سفارشهی ،پیهامی بهرای شههدا دارد بیهاورد .بیائیهد مهرا ب وسهید .بیائیهد بها مهن خهداحافظی
ک ید که اخن دفعه می خوايم بروم .کسهی حرفههاخش را جهدّی ن رفه  .بهه خیها اخ کهه مثه دفعهات ق ه کهه مهزاح مهی کهرد دوبهاره شهوخی ا

گرفتهه .ولهی رهولی

نکشید که گردان را به سم شهلمچه حرکه دادنهد و سهاعاتی بعهد در عملیهات پداف هدی کهربشی  1بهودخم کهه کهرخم … » سهوم بهمهن مهاه بهر اثهر اصهاب تهرکش
خمااره به شهادت رسید .روحش شاد .
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
… «اواخ بهمن  61بود ،در خط دوم در چادرياخی مسهتقر بهودخم .عملیهات کهربشی  1شهروع شهده بهود .يمهه در آمهاده بها

کامه م تظهر فرمهان بهودخم… خه

عصر بچه يا در ک ار يم نشسته و ير کدام مشغو کاری بودخم .کرخم با يمان روحیه شاد و خ دان که يمیشه ت سّمی بر ل داش به خ
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالحمید جوهری نیا
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
در شههر آبههادان بههه دنیها آمههد و تحصهیشت دوره ابتههداخی و راي مهاخی را در آن شهههر گبرانههد«.ق ه از انقهش  ،در مسههجد سهجّادخه آبههادان مهؤذن و مک ّههر بههود و در تمههام
مراسم مبي ی حضور پیدا می کرد .در دوران انقش در رايایماخیيا و تظايرات شرک می کرد که در خکی از اخن تظايرات زخمی شد».

بها شههروع ج ه

تحمیلهی ،رهی بم ههاران يواپیمايهای عههرا  ،مجههروح شههد و بهه يمههراه خههانواده بهه الر مهههاجرت کههرد .تحصهیشت خههود را در دبیرسههتان صههح

ادامه داد«.رفتار و کردار پس دخده ای داش و با يمسهاخ ان مهربهان بهود .عشقهه شهدخدی بهه مطالعهه قهرآن و کته اسهشمی داشه  .بهه خهارر عشقهه ا
تصمیم گرف به حوزه علمیه برود و رل ه شود ».عضو پاخ اه مقاوم شهید اسشم پ اه بود و به تدرخ

الری

بهه روحانیه

قرآن می پرداخ .

سا  66برای اولین بار عازم ج هه ج و شد و در عملیهات ثهامن االئمهه بها يهد شکسه حصهر آبهادان شهرک کهرد.در اخهن عملیهات ،بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره
مجروح شد و در بیمارستان تهران مورد عم جراحهی قهرار گرفه .په
عملیات بی المقد

از به هودی ،عهازم ج ههه بسهتان شهد و در عملیهات ررخه القهد

ج یهد .بهرای سهومین بهار در

شرک کرد …« .از روحیهه بهاالئی برخهوردار بهود و در اکثهر عملیاتهها شهرک مهی کرد؛يمهواره شهور و اشهتیا بازگشه بهه ج ههه را داشه و بهه

دفعات به يمراه دوستانش از ررخ بسیج ،داورل انهه عهازم ج ههه ج هو شهد .بههرهوری کهه مهدخر دبیرسهتانش در موقه ث ه نهام وی گفتهه بهود؛ بهه چهه دلیه ث ه
نامش ک م ،او که يمیشه در ج هه يا حضور دارد ».تیرماه سا  68برای چ دمین بار ،در عملیات رمضان شرک کرد.
تا اخ که به ع وان نیروی خط شکن در ش بیس و دوم بهمن ماه سا  63ری عملیات والفجر  1بر اثر اصاب ترکش به درجه رفی شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:
«حا که بعد از چ دی به دانشه اه ج ههه روی آوردم و خهود را در صه رزم هدگان اسهشم خهافتم شهکر مهی که م ،خهدای را (کهه) بها وجهود مشهکشت و گرفتهاریيهای
دنیا ،باز توانستم خود را به اخن قافلهای که سراندر با عش وصا اس برسانم ،شاکرم…

بار خداخا بح قربانی درگاي عفو کن مهرا;اگهر ناخه امهام زمهان (عهج) را درسه نشه اختم و قهدر

را ندانسهتم و در اجهرای فهرامی ش کوتهايی نمهودم .خهداخا به خش

اگر من در خاری کردن دخن و انقش و ج هه سس بودم و جزء س ق گیرندگان ن ودم و دس از حُ ِّ دنیا نکشیدم و خود را به ل ا

تقوا آراسته نکردم…

از حرفهای امام حتماً پیروی و اراع ک ید و يمیشه در خط اصی اسشم قدم گبارخد…

روی س

ق ر من بجای اسم (حمید) ب وخسید (روح اهلل) تا ري بران بیاد امام باش د( ».وصی نامه)

خاررات:
«حال مع وی و عرفانی خاصی داشه حتهی ل خ هدياخش .نمازيهای رهوالنی مهی خوانهد و ن هايش بهه دنیها ،بهه حاله مکاشهفه بهود.مثه اخهن کهه نهود سها  ،سهیر و
سلو مع وی را ری کرده باشد».
غتیndex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محسن حق پرست
تاریخ تولد1686/6/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
دوره ابتدائی را در دبستان مجتهدی زخر نظر آموزگهارانی چهون شههید شهکفته و شههید رهالعی گبرانهد« .محسهن يمیشهه مهی گفه  :مهن مهدخون اسهتاد گرامهی ام شههید
رال شکفته يستم .چون شهید شکفته آموزگار پاخهه سهوم او بهود و اولهین مطالعهه غیهر درسهی ا

را از يمهان کهش

و بها ايهداء کتها از سهوی معلهم دلسهوز

آغهاز

کرد».

برای ری کردن دوره راي ماخی وارد مدرسه رازی شد .يمزمهان بها تحصهی در رايایمهاخی يها علیهه رژخهم پهلهوی شهرک مهی کهرد« .سها سهوم راي مهائی بهود کهه او
م ارزات ،عضو گرويهای کم

رسانی ،پخش اعشمیه و ت لیغات بود .در خکی از رايایماخی يا زخر ضربات باتوم مصدوم شد که بعديا فهمیدخم».

تحصیشت دوره متوسطه خود را در دبیرسهتان صهح

الری آغهاز کهرد .از اعضهای فعها پاخ هاه مقاومه شههید يم شهین فهرد بهود .يمهراه بها شههیدان زرگهری ،وفهائی

فههرد و ش هیخی در گههروه توههاتر فعالی ه داش ه و دوشههادو
پرداخ « .در ق ا مردم و اجتمهاع احسها
عجی ی نس

سا  66پ

شهههیدان پهلههوان ،يم ش هین فههرد و … در کمیتههه امههداد بههه امههر کم ه

بههه محههرومین و مستضههعفین م هی

مسهوولی شهدخدی مهی کهرد .بها مهردم دوسه و مهربهان بهود .از يهر فرصهتی بهرای مطالعهه اسهتفاده مهی کهرد و دل سهت ی

به دخن و اي بی داش ».

از تعطیلهی مهدار

عهازم ج ههه شهد« .دو سها باقیمانهده تحصهیلش تمامهاً در ج ههه بهود .ت هها ي هام امتحانهات مهی آمهد و بها پشهتکار دخهالم را گرفه .

مرت در نامه ياخش می نوش که اخ جا دانش ايی می باشد که ير ک

می آخد تحصی می ک د و با فکر بهتر و بازتر و با پیروزی بر می گردد».

ری دو سا حضور در ج هه در سه عملیات فت الم ین ،محرم و والفجر 8شرک داش .
وصی نامه:
…«اگر شهید شدم برای خودنمائی نیس بلکه بهرای دفهاع از دخهن و اخمهان خهود اسه  .پیهام مهن کهه در برابهر درخهای خروشهان شهما امه قهرمهان قطهره نهاچیز مهی
باشههم اخهن اسه کههه در يمههه کارياختههان يمیشههه بههه خهاد خههدا باشهید .خههدا را فرامههو
بخوانید .دعای توس و دعای کمی و نماز جمعه را فرامهو

نک یهد… دوسههتان نمههاز شه را فرامههو

نک یهد و نمازياختههان را بههه جماعه

نک یهد زخهرا کهه انسهان بها اخ هها زن اريهای قله ش پها مهی شهود و بها اخمهان مهی شهود و آن وقه اسه

که خدا عاش او می شود و وقتی که خدا عاشقش شد او را شهید می ک د( ».وصی نامه)
خاررات:
…«در خکی از عملیاتهها در وسهط گرمهای دم کهرده روز کهه بخهار محسوسهی بهه يهوا بل هد مهی شهود؛ فرمانهده مقهر مها بهر روی زمهین ته دار و میهان ضهربات آتهش
س ین خمااره و توپ اخن رر و آن رر می دوخد و مرت اً با بی سیم درخواس نیرو و کم
indبیex.jpg

می کرد .تقرخ اً به محاصره درآمده بودخم.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید مهدی رستگار الری
تاریخ تولد1681/11/15 :
تاریخ شهادت1657/11/18 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
دیمههاه سهها  8336در الر دخ هده بههه جهههان گشههود تحص هیشت دوره ابتههداخی و راي مههاخی را در مههدار

انوش هیروان و رازی گبرانههد و سهها

وارد دبیرسههتان صههح

الری شد.

مهدی يمیشه در کش

قرآن حسی یه رست ار شهرک مهی کهرد و يمزمهان بها خوانهدن در

و انجهام تکهالی  ،از مطالعهه و پهژويش در مسهائ دخ هی غافه نمهی شهد.

او اي مسجد و قرآن بود و ير ش ِ جمعه در برنامه يا و جلساتی که برگزار می شد ،شرک میکرد.

چهارديم دی ماه سا  ،17با زبهان روزه بهه خیه تظهاير ک هدگان پیوسه و مهورد اصهاب گلولهه دژخیمهان پهلهوی قهرار گرفه  .بهرای نوشهیدن آ فرخهاد مهی زد امها
لحظه ای بیشتر رو نمی کشد و به شهادت می رسد .روحش شاد و خاد
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
indالتex.jpg, inت dex.jpg

گرامی.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالحمید روئینا
تاریخ تولد1687/6/15 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
تحصیشت ابتدائی خهود را در دبسهتان ديخهدا بهه پاخهان رسهاند و په

از رهی مقطه راي مهائی در مدرسهه شههید فراسه (توحیهد) وارد دبیرسهتان صهح

الری گردخهد

و در رشته علوم تجربی فارغ التحصی شد.

« بسیار متواضه  ،مهربهان ،صهمیمی و باگبشه بهود .سهادگی و بهی آالخشهی و دوری از يهر نهوع تجمّهشت ،زنهدگی در گفتهار و کهردار

مشههود بهود .يمهواره حضهرت

امام(ره) را ت ها حامی و خهاور مستضهعفان در روخهاروخی بها اسهتک ار جههانی مهی دانسه و بهه آن حضهرت ارادت و عشه مهی ورزخهد .در انجهام مسهوولی خطیهر خهوخش
به ع وان خ

حز الهی در جلوگیری از مفاسد اجتماعی و احیای ارزشهای واالی اسشم نقش بسیار ارزشم دی داش ».

حمیهد از اعضههای فعهها پاخ ههاه مقاومه شهههید يم شهین فههرد بههود و در برنامههه يههای آموزشهی ،رزمهی و عقیهدتی بسهیج و سههااه حضههور مسههتمر داشه  .وی عههشوه بههر
فعالیتهای پرورشی و ت لیغی در دبیرستان مرکز آموز

سالهای  68و  63ير بار به مدت دو ماه به دش ع ها

امام جعفر صاد (ع) فعالی می کرد

اعهزام مهی شهود و در عملیهات والفجهر مقهدماتی بع هوان خماهاره انهداز شهرک مهی ک هد .در آذرمهاه سها  61بهه

شلمچه اعزام می شود و در عملیاتههای کهربشی  3و  1شهرک کهرده در سهحرگاه سهوم بهمهن سها  61در م طقهه عملیهاتی کهربشی  1بهه شههادت مهی رسهد .روحهش
شاد
وصی نامه:
در وصی خود خطا به پدر و مردم می گوخد:

«می خوايم که يرگز مرکز آموز

امام جعفر صهاد (ع) را فرامهو

نک یهد چهون کهه اخهن مرکهز مؤسسهه ای اسه کهه آخ هده سهازان انقهش اسهشمی را پهرور

مهی

دي د و اخن افراد در آخ د انقش تنثیر فراوان دارند».

«… اگر خدا بخوايد وقتی که اخن وصی نامه را می خوانیهد شهايد پیهروزی بهزر و نههائی رزم هدگان اسهشم باشهید .اخهن پیهروزی بوجهود نیامهده اسه م هر بها اتحهاد
و اخثار رزم دگان و شهدا .پ

کلید موفقی  ،وحدت و اخثهار اسه و اخهن وحهدت الههی بوجهود نیامهده اسه م هر در سهاخه ري هری والخه فقیهه و از اخهن مطاله نتیجهه

می گیرخم که باخد يمیشه از فرماخشات امام عزخهز پیهروی ک هیم و اخهن پیهروی باخهد بهدون کهم و زخهاد و چهون و چهرا باشهد .مهن از روحهانیون و مسهوولین شههر الر مهی
خوايم که در زخر ساخه ري ری امام وحدت و يم ست ی خهود را حفهظ ک هد و يمهانطور کهه رزم هدگان بها اخهن وحهدت در مقابه دشهم ان خهارجی اخسهتاده انهد شهما نیهز
با وحدت خود در مقاب دشم ان داخلی و م افقین بیاستید تا انقش را به مهدی موعود بساارخم…»(وصی نامه)

خاررات:
«… به عل آتش آنش بچه يا تا ص بیدار بودند… ي وز ساعتی از شه ن بشهته بهود کهه بهر اثهر مهو انفجهار سه رمان خهرا شهد؛ مج هور شهدخم دن ها جاخ هاه
امن دخ ری ب ردخم .بچه يا ير کدام جاخ ايی ک ار دخ ر بسیجیان پیدا کردند… حمید در س ری که از عراقی يا باقی مانده بود خوا
index.jpg, ind61ex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد سالمی
تاریخ تولد1681/1/15 :
تاریخ شهادت1637/1/17 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
دبستان را در مدرسه کمیه گبرانهد و دوره راي مهائی را در مدرسهه فهارابی سهاری کهرد .سها

در دبیرسهتان صهح

الری در رشهته علهوم انسهانی مشهغو بهه تحصهی

شد.

« در زندگی بسیار با گبش بود .سهعی مهی کهرد کاريهای شخصهی خهود را بهه دخ هران واگهبار نک هد .نسه

بهه اعضهای خهانواده و يمسهاخ ان دلسهوز و مهربهان بهود و

ير کاری که از دس بر می آمد انجهام مهی داد .بیشهتر اوقهات خهود را در پاخ هاه و مسهجد محلهه پیرغیه مهی گبرانهد .نمهاز
نماز جمعه ا

را يمیشهه در مسهجد بهه جها مهی آورد و

تر نمی شد .به بازی فوت ا عشقه داش و چ دخن بار مقام کس کرده بود».

اواخ فروردخن مهاه سها  67بهدون يمهاي ی بها خهانواده رايهی ج ههه شهد …« .ارهشع نداشهتم کهه چ هدخن مهدت اسه مهی رود اردو بهرای آمهوز
تعلیم در تارخ  67/8/81عازم ج هه شد ،بدون اخ که ب ده ارشع داشته باشهم .روز بعهد بهه مهن خ هر دادنهد کهه محمهد رفتهه ج ههه .بها مهادر
و رفتیم شیراز مقر صاح الزمان .از آنجا آدر

بشدرنه

نظهامی .بعهد از
ماشهین گهرفتیم

دادند بروخم ايهواز و بهه ايهواز رفتهیم و بها يهزار دردسهر او را پیهدا کهردخم .مهوقعی کهه آمهد پهیش ب هده گفه  :پهدرجان از

الر دردسر به خودت داده ای .آمده ای ايواز به خهارر چهی؟ گفهتم :آمهده ام شهما را ب هرم .يمزمهان جمعهی از عزخهزان بسهیجی عهازم خهط مقهدم مهی شهدند .محمهد آنهها
را نشان داد و گف  :يمه اخ هائی که شما می بی یهد پهدر ،مهادر ،خهواير و بهرادر و خهانواده دارنهد .خهون مهن رن هین تهر از خهون امهان حسهین (ع) و اخهن عزخهزان نیسه .
آخا شما راضی می شوخد حاال که عرا به اخران حمله کهرده؛ مهیهن دسه اج هی گرفتهار باشهد .گفهتم :نهه راضهی نیسهتم .گفه  :په
مرخصی می گیرم و می آخم .امّا روز  67/8/87تابوت او را به من تحوخ دادند و خدا را شاکر شدم که چ ین افتخاری به من داده».

برگهرد و بهرو الر .بعهد از سهه مهاه

«شاخ شده بود که قرار اس عملیهات صهورت گیهرد .بهدور از چشهم يمهه نهزد فرمانهده گرويهان رفه  .بها اصهرار از اخشهان خهوايش کهرد حتمهاً از او بهه ع هوان نیهروی
عم ک ده استفاده شود .چ د روزی در خط مقدم بود و پ

از آن بهه پاخ هاه برگشه  .چ هد روز بعهد از سهوی فرمانهديی گرويهان اعهشم شهد کهه بچهه يها بهرای بازدخهد

از شهر فت شده حل چه اعزام می شوند .محمهد جهزء دومهین گرويهی بهود کهه بهرای بازدخهد اعهزام شهد .محمهد ان هار کهه بهه جهائی دعهوت شهده باشهد اصهرار در رفهتن
داش و با يمه خداحافظی کرد و وساخلش را يم با خود ن رد و به بچه يا داد.

در اررا جاده م تهی به حل چه خماهاره بهود کهه بهه زمهین مهی خهورَد ،په

از چ هد سهاع ران هده ماشهین حامه بچهه يها بهدون سرنشهین بهه جهزء ران هده بهه محه

برگش و خ ر شهادت و زخمی شدن عده ای از بچه يا را آورد و گف که محمد به آرزوی دخرخ ه ا

رسیده اس ».

وصی نامه:
…«از شما می خهوايم کهه در مقابه سهختی يها يمچهون کهويی اسهتوار و مقهاوم باخسهتی .يمچ هین بهرادرانم را بهه رفهتن بهه پاخ هاه مقاومه تشهوخ نمائیهد .امهروز
تکلی اس که ير ک
فرموده بودند .پ

توان ج یدن دارد سشح به دسه گرفتهه بهه پها خیهزد .خرايهرانم ،حجها کوب هده تهر از خهون شههید اسه  .يمچ هان کهه بهرادر شههید ق هادی

در رعاخ حجابتان بسیار کوشا باشید(».وصی نامه)

خاررات:
…«ارشع نداشهتم کهه چ هدخن مهدت اسه مهی رود اردو بهرای آمهوز
باشم .روز بعد به من خ ر دادند که محمد رفته ج هه .با مادر
indeخق x.jpg

بشدرن

نظهامی .بعهد از تعلهیم در تهارخ  67/8/81عهازم ج ههه شهد ،بهدون اخ کهه ب هده ارهشع داشهته

ماشین گرفتیم و رفتیم شیراز مقر صاح الزمان .از آنجا آ

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید سعید سمیعی نژاد
تاریخ تولد1684/1/17 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
اردخ هش ماه  8331در الر به دنیا آمد .دوره ابتدائی را در دبستان ديخدا در

«بسیار خو

خواند و دوره راي ماخی را در مدرسه رازی (توحید) ساری کرد.

اخش بود و يمیشهه پهیش سهشم بهود .بهه پهدر و مهادر و دوسهتان خهوبی مهی کهرد .خکهی از يمکهش

يهاخش تعرخه مهی کهرد در خکهی از مهدار

الر

نماخش اجرا می شد .تعدادی از دوستان سعید قادر به تهیهه بلیه ن ودنهد .سهعید وقتهی بها خ هر مهی شهود بشفاصهله ده عهدد بلیه تهیهه مهی ک هد و بهدون آنکهه بهه آنهها
ب وخد خود

بلیط يا را خرخده به دوستانش می ديد و آنها موف به تماشای نماخش می شوند».

در اواخر دوره راي ماخی به عضهوخ پاخ هاه يم شهین فهرد درآمهد و په

از تشهکی خ هان آخ هده سهازان بسهیج زخهر نظهر شههید مفیهد بهه فعالیه پرداخه و سها

بهه

ع وان مسوو اخن خ هان در پاخ هاه يم شهین فهرد انتخها شهد«.در يمهه فعالیتههای بسهیج شهرک مهی نمهود .حضهور در نمهاز جمعهه را واجه مهی دانسه و در دوران
تحصی نیز دانش آموز موفقی بود .کتابهای مبي ی مطالعه می کرد و در رشته ورزشی ت ی

سعید تحصیشتش را در دبیرستان صح

روی میز فعالی داش و قهرمان شهرستان بود».

الری پی گرف .

تا اخ که در سا  63ي امی که در سا سوم رخاضی فیزخ

در

می خواند قصد ج هه کرد و بدون خداحافظی به ج هه رف .

«من از شما خجال می کشم ولی چه ک م که نمهی توانسهتم چهون موقه خهداحافظی يمهه گرخهان و اشه

رخهزان مهی شهدخد و مهن نمهی خواسهتم چ هین صهح ه ای را

ب ی م چرا که در روحیه من تنثیر م فی دارد .کار اشت ايی مهی که م ولهی مج هورم .مها در سهاع  86شه بهه قصهد شهیراز حرکه کهرده و بعهد از آنجها حکهم را برداشهته
و به خاری خداوند متعا به ج هه می روخم .پدر و مادر عزخهزم مهرا حهش ک یهد… ال تهه مهن بهه شهما گفهتم مهی خهوايم بهروم ولهی ن فهتم کهی؟ په
يم اک ون که اخن نامه را می نوخسم بها بهرادران رحهیم تهمهتن ،حمیهد جويرنیها و جهواد کهاظمی يمسه ر يسهتیم .مهرا کمه

فهرار نکهردم…

آرپهی جهی زن کهرده انهد و آمهاده بهرای

حمله يستیم».

سرانجام در دوازديم بهمن ماه  63ری عملیات والفجر  1در فاو به شهادت رسید .روحش شاد خاد

گرامی.

وصی نامه:
از شهید سمیعی نژاد وصی نامه ای به خادگار نمانده اس .
خاررات:
«پ ج ش ه يا ساع خ

بعداظهر به گلزار شهدا مهی رفه  .چ هدبار کهه بها او رفهتم مهی دخهدم کهه سهر مهزار شههید خوسه فهانی نشسهته و گرخهه مهی ک هد .فکهر مهی

کردم که يمین روری گرخه می ک د و اتفاقی سر مزار اخن شهید می نشی د؛ اما بعد از چ د يفته از او پرسیدم چرا سر مزار شهید فانی
index.png, index.jpg, ind1ex.jpg, in38ex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد اسماعیل شاکر پپور
تاریخ تولد1685/6/15 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
«در سهها  8331در الر در خ ه

خههانواده متوسههط بههه دنی ها آمههدم .در سههن  6سههال ی بههه دبسههتان انوش هیروان رفههتم و مشههغو تحص هی شههدم .بعههد از آن بههه مدرسههه

راي ماخی فرص رفتم و تحصیشت خهود را در آنجها گبرانهدم و بعهد بهه دبیرسهتان صهح
علمیه اعشم ث

الری رفهتم و تها دوم نظهری بهه تحصهی مشهغو شهدم .ي هامی کهه حهوزه

نام نمود ،به آنجا رفتم( » .وصی نامه شهید)

اسماعی از فعاالن کتابخانه حسهی یه حها تقهی بهود .و سه

ِ ب های پاخ هاه وحهدت در امهامزاده را گباشه  .در زمی هه خطهاری فعالیه داشه و ي هوز آثهار وی بهر روی

دخواريای شهر نماخان اس  .به يمراه ح ی مفتوحی اولین گروه سرود الر را راه اندازی کرد و مسوولی آن را برعهده گرف .

« جهوانی فعها و بها روحیهه ای قهوی و بها نشها بههود.در مراسهم مهبي ی ،سیاسهی حضههور گسهترده ای داشه  .در نمازيهای جمعههه و جماعه و يمچ هین در کشسهههای
قرآن فعاالنه شرک می کرد .يمیشه با چهره ای خ دان و بشّا

با مردم برخورد می نمود( » .خاررات خانواده)

وی چ دخن بار بهه ج ههه رفه و فعالیتههای زخهادی در زمی هه نظهامی و ت لیغهاتی انجهام داد رهوری کهه دخهواری از دخواريهای ايهواز ن هود کهه خهالی از آثهار خوش وخسهی
اخشان ن اشد .مدتی در ج هه بستان حضور داش و از آنجها بهه ج ههه کهوت شهی خرمشههر اعهزام شهد و در واحهد خماهاره انهداز فعالیه داشه  .په
عازم ج هه شو

و دزفو شد و در عملیات فت الم ین شرک کرد.

برای آخرخن بار رايی ج هه شلمچه شد و به ع وان خط شکن در بیس و خکم تیرماه سا  61ری عملیات رمضان به فیض شهادت نائ گردخد.
وصی نامه:

از مراجعه بهه الر،

«خون بده تن به ذلّ مده ،شهادت بابخر ذلّه ماهبخر ،شههادت ق هو کهن بهه اسهشم نصهرت ده .يهدفم از رفهتن بهه ج ههه فقهط بهرای رضهای خهدا ،پیهروزی اسهشم و
بیرون راندن صدامیان از خها عزخهز اسهشممان مهی باشهد .از مله اخهران مهی خهوايم کهه پشه ج ههه را محکهم ن هاه دارخهد .تهو ای مهادر! در مهرگم اسهتقام کهن.
پدر!در فراقم ص ر کن .باخد چون کوه مقاوم اخستاد ،جهان در ساخه آوای اسشم باخد آرام بماند .عزت اسشم در شهادت ما نهفته( ».وصی نامه شهید)
خاررات:
«اخشان عشقه زخادی داشت د کهه امهام را از نزدخه
کافی نیس ؟ شهید با خ

مشقهات ک هد .در خکهی از شه ها مهادر

بهه او گفه  :تهو کهه يهر شه امهام را از تلوخزخهون مهی بی هی ،بهرای تهو

جمله زخ ا يمه را ساک نمود و آن جمله اخن بود ” :مادر جان ! عس يم در خ

11116111813331163713.jpg

شیشه سر بسته می توان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید منصور فائضی
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
م صور دومهین فرزنهد خهانواده بهود .دوره دبسهتان را در مدرسهه ديخهدا گبرانهد و وارد مدرسهه راي مهائی توحیهد شهد .سها او راي مهائی او مصهاد بها پیهروزی انقهش
بود و اخن سرآغاز تحولی در زندگی و راه م صهور بهود« .او يمیشهه در مسهابقات علمهی ،فري هی و ي هری شهرک فعها داشه و سها سهوم راي مهائی از رهر مکته
قرآن و نهج ال شغه به م اس

با شروع ج

موفقیتش در مسابقات قرآن تقدخر شد ».سا

وارد دبیرستان صح

الری گردخد.

به عضوخ پاخ اه شهید يم شین فرد درآمد.

 .م صور آبان سا  68عازم ج هه شد.

«مادر جان وقتی از الر حرک کردخم ،حدوداً ساع خه ونهیم بهه شهیراز رسهیدخم و بهه مقهر صهاح الزمهان(عهج) رفتهیم .دو روز آنجها بهودخم و روز  16آبهان مهاه ،مها را
به ايواز اعزام کردند .ما فعشً در پاخ اه شهید دستغی يستیم و اک هون کهه نامهه مهی نوخسهم قصهد دارخهم بهه دعها کمیه بهروم .اخ جها يمهه الری يها بها يهم يسهتیم.
رحم جهان یری يم با من اس ».

«در خکی از نامه ياخش گفته بود 11 ،روز دخ ر به مرخصی مهی آخهد .مهادر خوشهحا بهود و بهرای سهشمتی م صهور دعها مهی کهرد امها چ هد روز ق ه از آمهدنش نامهه ای
فرستاد و گف که عملیاتی در پیش اس و می خوايد شرک ک د و نوشته بود« :مادرجان من می روم شاخد بازگشت ی ن اشد».

م صور در تارخ  8368/8/18در عملیات والفجر 8بع وان بهیسهیمچهی شهرک کهرد امها بعهد از عملیهات ،کسهی از او خ هری نداشه « .يمهه بیمارسهتان يها و سهردخانه
يا را زخر پا گباشتیم اما اثری از او ن ود ،حاال مادر نمی دانس کهه فرزنهد

اسهیر اسه خها شههید و از خهدا مهی خواسه کهه م صهور بهه آرزوخهش رسهیده باشهد .پسهر

مفقوداالثر بود».

«از بچه يای الر من ت ها يستم ال ته وقتی اسیر شدم ،م صهور فائضهی بها مهن بهود ،امها در فاصهله بیسه متهری ،خهودم دخهدم کهه م صهور افتهاد و نتوانسهتم بفهمهم کهه
باالخره چطور شد… احتماالً شهید شد».

مادر

آتشِ حسرت و انتظار بهود و يمیشهه سَهرِ سهجاده ،از خهدا مهی خواسه کهه پیکهر او را بهراخش بهاز گردان هد و  86سها بعهد آرزوی مهادر بهه تحقه پیوسه و در

 11مهرماه سا  8378جسم بی روح او را بازگرداندنهد و رهی مراسهم باشهکوه ،مراسهمی کهه يمیشهه آرزوی آن را بهرای پسهر

داشه بهه خها سهاردند .روحهش شهاد

و رايش پر ريرو.
وصی نامه:
«من ب ده حقیر و برادر کوچ

شما م صور فائضی يستم .ما تهاک ون چهه روز اسه کهه بهه ج ههه آمهده اخهم و شهکرگزارخم کهه خداونهد توفیه زخهارت ج ههه را بهه مها

ع اخ فرموده و شام الطا خداوند قرار گرفتیم .اخ جانه بهه نوبهه خهود عیهد سهعید باسهتان (نهوروز  )61را بهه يمهه مله اخهران خصوصهاً مله شههید پهرور و يمیشهه
در صح ه الر ،ت رخ

عر

می که م .ولهی بهرادران و خهوايران متوجهه باشهید کهه عیهد واقعهی مها روزی اسه کهه مستضهعفان بهر مسهتک ران چیهره شهوند و در زمهین

آثاری از ظلم و ستم ن اشد(».وصی نامه)
خاررات:
«ش ي ام وسائ مدرسه خود را برمی داشه و بهه پاخ هاه مهی رفه  .تها پاسهی از شه بهه ن ه هانی مهی اخسهتاد و فهردا ،صه زود بهه مدرسهه مهی رفه  ».شههادت
خکی از صمیمی ترخن دوستانش «علی رحیمی» در او تنثیر ژرفی داش و قل م صور را به سوی خود معطو داش  .از آن پ  ،مرت اً از ماد
inغفهیdex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید ناصر مصلحی
تاریخ تولد1686/3/13 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
ر سا  8333در خانواده مهبي ی بهه دنیها آمهد  .اخشهان در جرخهان انقهش بهرای پیهروزی انقهش کوششههای فراوانهی از خهود نشهان دادنهد  .په
مقاومه پیوسه و فعالیه خههود را در اخههن پاخ ههاه شههروع کههرد  .دوران تحصههی خههود را در دبیرسههتان صههح
در

را ريهها کههرد و په

از انقهش بهه پاخ هاه

الری ادامههه داد  .امهها بههه عشه ج ه

از دوره آموزشههی عههازم ج هههه شههد  .سههرانجام در تههارخ دوم خههرداد  8368در مرحلههه سههوم عملیههات بیه المقههد

و جهههاد کههش

بههه ي ههام پیشههروی بههه

سوی خرمشهر و فت آن به آرزوخش رسید.
وصی نامه:
پیام من به برادر انم اخن اس که راه امام بزرگوارمان کهه يمهان راه ان یاسه ادامهه دي هد  .پیهام مهن بهه مله شههید پهرور اخهران اخهن اسه تها انقهش مههدی (عهج)
گو

به فرمان امام خمی ی باش د که راه او يمان راه پیام ران و امامان اس …

خاررات:
موجود نیس .
شهید-ناصر-مصلحیx366.jpg, 366-ناصر_مصلحیex.jpg .jpg, ind

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید مجید همنشین فرد
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/3 :

نام مدرسه :دبیرستان صحبت الری
زندگی نامه:
مجیهد در شهیراز بههه دنیها آمههد و دوران کههودکی را بههه اقتضههای شههغ پههدر در شهههرياخی يمچههون تهههران ،زنجههان و قههزوخن و … گبرانههد تحصهیشت دوره ابتههداخی را در
دبستان ديخهدا سهاری کهرد و وارد مدرسهه راي مهاخی شهد په

از آن تحصهیشت خهود را در دبیرسهتان صهح

الری ادامهه داد .در اخهن اخهام کهه مصهاد بها روزيهای

انقش بود در تظايرات شهرک مهی کهرد و خکهی از اعضهای فعها در درگیهری بها نیرويهای رژخهم پهلهوی بهود و نقهش مهمهی در بهه محاصهره در آوردن ژانهدارمری الر
داش .

روحی با صفا و قل هی مهربهان داشه و يمیشهه ل خ هد بهر له داشه  .سهاده مهی زخسه و يهی گهاه از
رنجاند و سعی می کرد يمیشه خدمت زار مردم بخصو

فعالیه يهاخش حهر نمهی زد .يهی که

را از خهود نمهی

قشر مستضع جامعه باشد .يمه او را دوس داشت د.

دانش آموز سا چهارم اقتصاد بود که در شانزديم آذر  11برای اولین بار عازم ج هه سومار شد.
« اخ جان مجید يم شین فرد خکی از افهراد بسهیج و گهروه مقاومه امهام محمهد بهاقر(علیهه السهشم) کهه عهازم ج ههه ن هرد حه علیهه باره يسهتم و مهی خهوايم بهه
ارتش دلیر اسشم بایوندم( ».دفترخاررات شهید ) پ

از سه ماه به الر بازگش .

سا  66برای بار دوم به ج هه ج و اعزام شد« .من مجید يم شهین فهرد امهروز بعهد از مصهاح ه تلوخزخهونی کهه از مهن و چ هد تهن دخ هر بهه عمه آمهد و په
 81روز به رر کرمانشهاه حرکه کهردخم و په

از گبرانهدن چ هد شههر از جملهه آبهاده ،میمهه بهه کرمانشهاه رسهیدخم .در آنجها په

از مهدت

از گهروه ب هدی بهرادران بهه ج ههه

سههومار اعههزام شههدخم امههروز نجهه مفیههد و نههاظم وثههوقی و مجیههد ضههیافتچی بههرای بچههه يهها سههخ رانی کردنههد و مهها بهها تمههام شههو بههه آن سههخ رانی گههو
دادخم(».دفترخاررات شهید )

اخر سا  66به ج هه شو
سوار شدن به اتوبو
لی

اعزام شد .آخرخن بار کهه عهازم ج ههه ج هو بهود خهداحافظیش بها دفعهات ق ه فهر مهی کهرد و بها يمهه خهداحافظی قطعهی کهرد و موقه

گفه کهه دخ هر بهاز نخهوايم گشه  .وی په

از شهرک در عملیهات فهت الم هین در ششهم فهروردخن  68بهر اثهر اصهاب تهرکش دعهوت حه را

گف .

وصی نامه:
«به اسشم و ري ر عزخزمان پاخ د باشید؛ چهون امهام خکهی از بزرگتهرخن کسهانی اسه کهه توانسه مها را از کهام ابرقهدرتهای جههانخوار نجهات ديهد .مهن بها خه

يهد

به ج هه آمدم و آن يم اهلل اس .کلیه داراخی ام را به ب یاد مستضعفان بديید .به دوستان خود وصی می ک م که در س ر مدرسه بمان د(».وصی نامه)
خاررات:

وقتی به مرخصی می آمهد مها فقهط شه ها آن يهم آخهر شه او را مهی دخهدخم و يمیشهه در کها ر و تهش
مستم د می کرد.
indeص x.jpg, indeثص x.jpg

بهرای افهراد ضهعی بهود .او يمهه وجهود خهود را وقه افهراد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید علی امین گرفته
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1688/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان قدس
زندگی نامه:
دوره ابتههداخی را در مدرسههه کمی ه (پیرنی ها) گبرانههد و پ ه

از آن وارد مدرسههه راي مههاخی خی هام شههد « .در دوران راي مههاخی در زمی ههه ي ههری بههه خصههو

نقاش هی و قصههه

نوخسی فعالی می کرد( » .خاررات خانواده)

تحصیشت متوسطه خود را در دبیرستان قد

«پ

در رشته خدمات ادامه داد .در اخن اخام يم ام با دخ ر مردم در رايایماخی يا و تظايرات شرک می کرد.

از پیروزی انقش اسهشمی علهی را کمتهر در خانهه مهی دخهدخم.در تشهکی بسهیج مستضهعفین بها دخ هر بهرادران شهرک داشه و رهی اخهن مهدت يمهراه شههید

غرخ ی و شههید رزبهان د رآموزشههائی کهه از رهر اخهن نههاد برگهزار مهی شهد بهه تعلهیم و آمهوز

مهردم الر و حتهی بخشههای جهوخم و اَرَد مهی پرداخه (» .خهاررات

خانواده) .

با شروع ج

تحمیلی علی و دخ ر برادران جزء اولین گرويهاخی بودند که عازم ج هه شد و به مدت سه ماه در ج هه آبادان حضور داش .

با شهادت يمس رانش يمچون شهیدان غرخ ی ،رزبان و اعشخی رايی ج هه شد و پ

از  3ماه حضور در ج هه مرخوان به الر بازگش .

برای سومین بار عازم ج ههه يهای ن هرد شهد و در عملیهات فهت خرمشهرشهرک کهرد « .رهی اخهن مهدّت چ هد سها يمیشهه در پهی گمشهده ای بهود و لحظهه ای آرام و
قرار نداش »  13تیرماه سا  61به قصد خرخدن بلهیط بهرای زخهارت امهام رضها(علیهه السهشم) و يمچ هین شهرک در امتحهان ورودی دانشه اه بهه شهیراز رفه و از آنجها

عازم ج هه شد « .دوسهتانش مهی گفت هد :شه حملهه بسیارخوشهحا بهود وقتهی از او مهی پرسهیدخم چهرا خوشهحالی ،چیهزی نمهی گفه » تها اخ کهه روز بعهد خع هی دوّم
مرداد ماه سا  61ری عملیات والفجر 1در ت ه درب د و به م ظور آزاد سازی پاس اه حاجی عمران به شهادت رسید .
وصی نامه:
« ..خداوند را شکر و ساا

که در لحظه يهای آخهر عمهرم توانسهتم ذرّه ای از عشه بهه خهدا و اسهشم و امهام را بها تمهام وجهودم در و حه

که م .ای مهردم شهما را

به خون پا سرور شهیدان ن بارخهد خهون مها بخشهکد زخهرا کهه چهه بسهیار عزخزانهی را از دسه داده اخهم تها توانسهتیم اخهن انقهش را بهه ثمهر برسهانیم .ال تهه شههادت
سههعادتی اس ه کههه نص هی يههر کس هی نم هی شههود ..شهههادت حههد نهههاخی تکام ه انسههان اس ه  .انسههان کههه خک ههار بیشههتر نم هی میهرد و چههه بهتههر اخ هن مههردن در راه اهلل
باشد…يمیشه به خاد مستم دان و مستضعفان باشید … به روستايا بیشتر رسیدگی ک ید … »( .وصی نامه)
خاررات:
«مطل ی که ن اخد از آن چشم پوشید اخهش

وی در ج ههه و پشه ج ههه بهود .او يمهه جها و در يمهه زمی هه يها فعالیه داشه و کهاری کهه بهه او واگهبار مهی شهد بها

شو و عشقه ق و می کرد و حتماً آن را تمام می کرد .اخش
iالndex.jpg

وی مان از ش اخ چهره حقیقی ا

می شد و به يی وجه از کارياخی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید محمد رحیمی نژاد
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان قدس
زندگی نامه:
محمد تحصیشت دوره ابتداخی را در دبسهتان ديخهدا سهاری نمهود و از يمهان سهالها در حسهی یه حها تقهی بهه فراگیهری قهرآن مهی پرداخه  .تحصهیشت دوره راي مهاخی
را در مدرسه رازی پش سر نهاد و وارد دبیرستان قد

شد.

برای اولین بار ،به ع وان جهادگر به آبهادان اعهزام شهد و په

از  31روز بهه الر بازگشه  .مهدتی بعهد در حهالی کهه دانهش آمهوز سها دوم دبیرسهتان بهود قصهد عزخمه

کرد

به ج هه « عین خو » اعزام شد و پ

از حضهور در عملیهات کهربشی 3بهه ع هوان ته

تیرانهداز گهردان الفهت  ،بشفاصهله عهازم شهلمچه شهد تها اخ کهه دوم بهمهن مهاه

 61ری عملیات کربشی  1بر اثر اصاب ترکش به درجه رفی شهادت نائ آمد.

« محمد چه زخ ا بود آخرخن لحظه دخدارت در تهابوت ،وقتهی میهان يالهه سهفید عشه خوابیهده بهودی ،آرام و معطهر بها يمهان ل خ هدی کهه يمیشهه بهر ل ه بهود .وقتهی
مادر را بر سر تابوت آوردخم آرام با تو سخن می گف  .گرخه نکرد ،اش

گر محمد بسته پیمان از از باشاه دخن

نرخخ  ،گف م ار باشد اخن ردای خونین شهادت بر تن تو » .

تا ابد سوزم زداغش چونکه بر د مهر اوس

« شعر از محمود اخزدخواه»
وصی نامه:
«بخارر اخن آمدم ج هه که دسهتور امهام را اجهرا که م و دفهاع که م از اسهشم و مهیهن و خهون شههیدانمان .پیهامی کهه بهرای مهردم دارم اخهن اسه کهه از اسهشم دفهاع
ک د ،ج هه يا را تر نک د و با م افقین داخلی خا عوام خارجی مقابله ک د .پاخ اه مقاوم و نمازجمعه را يی وق تر نک د(» .وصی نامه)
خاررات:
«بسیار ساک و مؤدّ بود و نماز او وق اخشان يی گاه تر نمهی شهد .ي هام فراغه  ،يهم درکاريهای م هز بهه مهادر
خاری می رساند .اقامه گوی حسی یه حا تقی و عضو فعّا پاخ اه شهید يم شین فرد بود( ».پدر شهید)

« برای بار دومی که يمرا
indشث ex.jpg

کمه

مهی کهرد و يهم در مغهازه بهه مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان خواهر
نام شهرستان :الرستان

شهید حسین ابوالحسن پور
تاریخ تولد1684/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :صحبت الری
زندگی نامه:
در خههانوده ای مههبي ی بههه دنی ها آمههد .يههو

و زکههاوت و سههکوت مع هها دار

از يمههان اواخ ه کههودکی در چهههره ا

جماع را با يمکاری مسوولین مدرسهه برگهزار مهی کهرد و بها وجهود سهن کهم ،نمهاز و روزه را بجهای مهی آورد .په

مههو م هی زد .در دوران تحص هی دبسههتان ،نمههاز
از آن وارد مدرسهه راي مهاخی رازی (شههید فراسه )

شد .عضو گروه سرود مدرسه بود و در گروه تواتر زخر نظر شهید زرگری فعالی می کرد و چه زخ ا شهادت را در نماخش میثم تمّار به نماخش گباش .

در دبیرستان صح

الری در رشته رخاضی و فیزخه

بهه تحصهی خهود ادامهه داد .در پاخ هاه شههید شهاکری فعالیه مهی کهرد و در مسهجد جهام الر بهه تهدرخ

قهرآن

می پرداخ  .تابستانها به يمراه دوستانش به روستايای محروم می رف و سعی در رف گرفتارخها و خاری مردم می نمود.

« روزی حسین در حا دوخ کفش خود بود و بهه آن وصهله مهی زد .در يمهان موقه پهدرم سهر رسهید .بهه او گفه  :پسهرم م هر کفهش نهو از کوخه براخه نیهاورده ام،
پ

چرا کفش پی ه دوزی شده می پوشی؟ او در جوا گفه  :م هر حضهرت علهی (علیهه السهشم) کفهش خهود را نمهی دوختهه و کفهش پی هه دوزی شهده را نمهی پوشهید.

ما باخد راه و رو

حضرت را پی گیری ک یم .ير چ د که من بهه خها پهای او يهم نمهی رسهم .او يیچ هاه میهوه گهران قیمه وگوشه و مهايی نمهی خهورد ،وقتهی بهه

او می گفتیم چرا نمی خوری؟ مهی گفه  :وقتهی خهانواده فقیهری کهه دسهتش نمهی رسهد و پهو خرخهدن اخ هها را نهدارد مهن چطهور از اخ هها اسهتفاده که م .در حهالی کهه
صديا نفر گرس ه يست د چطور من شکم پُر سر به بالین ب بارم» .

بعد از اخ که سا دوم رخاضی فیزخ

را با معد  87/11تمام کرد تحصیشت سا سوم را نیمه کاره گباش و عزم سفر کرد.

« در خ

روز سرد زمستانی در حها خهوردن نايهار بهودخم کهه خک هاره حسهین صهلوات فرسهتاد و بل هد شهد .پهدرم بهه حسهین گفه  :چهرا بل هد شهدی؟ او گفه  :االن در

مقاب من شهید پرند حاضر شد و گف  :بل د شهو چهرا اخ جها نشسهته ای ،االن ج ههه بهه تهو احتیها دارد و مهن م تظهر تهو يسهتم؟ بها اخ کهه يمهان روز سَهی بزرگهی در
الر آمده بود و ماشی ها نمی توانست د حرک ک د امّا او خود را برای ج ههه آمهاده کهرد و عهازم ج ههه شهد .عجیه اخ کهه تها مهوقعی کهه حسهین خهود را بهه ج ههه رسهاند
شهید پرند را به الر آوردند تا به خا بساارند» .

بیس و دوم بهمن ماه سا  61ری عملیات کربشی  1در ج هه شلمچه بر اثر اصاب ترکش به شهادت رسید.

« پیش پیرمردی ب ام کربشخی ع ا

قرآن خاد می گرفه  .پسهر بسهیار مع هوی و بهااخشقی بهود .په

ق ولی ام را از دس امام حسین (علیه السشم) گرفتم .خوشا به سعادتش که رف » .
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
ابوالحسن پور.jpg

از شههادت بهه خهوا مهادر

مهی آخهد و مهی گوخهد :مهن کارنامهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید حمیدرضا پرند
تاریخ تولد1683/7/18 :
تاریخ شهادت1635/6/18 :

نام مدرسه :صحبت الری
زندگی نامه:
حمی هد در خههانواده ای متوسههط در محلههه امههامزاده بههه دنی ها آمههد .تحصههیشت ابتههداخی و راي مههاخی را در مههدار
دبیرستان صح

انوش هیروان و شهههید فراسهه گبرانههد .پهه

الری شهد« .بسهیار مهربهان ،آرام و صه ور بهود .بهه پهدر و مهادر و اقهوام احتهرام مهی گباشه  .اخهش و رفتهار

از آن وارد

زبهانزد بهود و حتهی يمسهاخه يها او را

دوس داشت د .نماز او وق و حضور در ص نماز جماع  ،از دخ ر خصوصیات اخشان بود و دخ ران را به اخن کار تشوخ می کرد».

وی قاری قهرآن بهود و در کهانون قهرآن پاخ هاه مقاومه و بسهیج فعالیه مهی کهرد .يمچ هین در مسهابقات مقالهه نوخسهی برگزخهده شهرسهتان شهد و مقهام او اسهتان را
کس نمود .دانش آموز سا چهارم رشته علوم تجربی بود کهه مدرسهه را ريها کهرد و عهازم ج ههه ج هو شهد و در سه ر دخهده بهانی و پشهتی انی خهط مقهدم ج ههه فهاو،
مشغو ن رد شد.

«علیرغم سن کم ،انسان پخته و با تجربه ای بهود .از نظهر ع هادی خیلهی از فهراخض را انجهام مهی داد .نهه ت هها در ج ههه بلکهه در الر نیهز دعايهاخی را کهه کمتهر معهرو
بود و کمتر خوانده می شد ،می خواند … مدتی مرا موظ کرده بهود تها نیمهه يهای شه او را بیهدار که م … فانوسهی بهر مهی داشه و از چهادر بچهه يها دور مهی شهد
تا جاخی که کسی صهداخش را نشه ود و در گهودالی شهروع بهه نمهاز و دعها خوانهدن مهی کهرد .در نمهاز

بسهیار اشه

مهی رخخه و حالتههای عشه ورزی بها خهداخش،

بسهیار تماشههائی و دوسه داشهت ی بههود و آدم را بههه وجهد مهی آورد .پسههری معصهوم کههه از خههو گ ههاه مهی نالیهد و اَلعَفههو اَلعَفهو مهی گفه و مهی خواسه تهها خههدا او را
ب خشد…

خ

روز رفتم تا ساع ن ه انی ا

را به وی اعهشم که م .دخهدم اخسهتاده و نمهاز مهی خوانهد .دو رکعه دو رکعه  ،نمهاز مهی خوانهد .تصهمیم گهرفتم ب شهی م و ب یه م تها

کی نماز می خواند .تا نیم ساع ادامه پیدا کرد .حوصله ام سر رفه  .او را متوقه کهردم و بهه او گفهتم :بهرای چهه اخهن يمهه نمهاز مهی خهوانی؟ مثه اخ کهه نمهاز قضها را

به جا می آوری؟ در جوا گف  :می دانی ،دخروز خه

حرفهی زده ام و احتمها مهی ديهم کهه غی ه باشهد .بهرای يمهین خهودم را بها صهد رکعه نمهاز ت یهه کهرده ام».

چهارديم خرداد سا  61ي ام دخده بانی بر اثر اصاب خمااره مجروح و خا زيرا و خا حسین گوخان دعوت مع ود

«روزی که حمید به شهادت رسید ق

از رلوع آفتا در س ر مشغو ن ه هانی بهود کهه بهه او گفهتم :بهرو نمهازت را بخهوان ،مهن بهه جهای تهو ن ه هانی خهوايم داد .امها

در پاس گف  :من نمازم را خوانده ام و حاال به جای خکی از يم رزمانم به ن ه انی اخستاده ام تا برود و نماز

از اخن شهید بزرگوار وصی نامه ای بر جای نمانده اس .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
موجود نیس
پرند.jpg

را ل ی

گف  .روحش شاد.

را به جا آورد .چ د لحظه بعد…»

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان خواهر
نام شهرستان :الرستان

شهید رحیم خوشه چین
تاریخ تولد1685/11/15 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :صحبت الری
زندگی نامه:
رح هیم تحص هیشت دوره ابتههداخی را در دبسههتان پرنی هان(کمی ه ) سههاری نمههود و وارد مدرسههه راي مههاخی فههارابی شههد .پ ه

از آن تحص هیشت خههود را در دبیرسههتان صههح

الری پی گرف و در رشته اقتصاد مشغو به تحصی گردخد.

«باوقار و متین و راست و بهود و خیلهی کهم حهر مهی زد .بسهیار د نهاز و رحهیم بهود .حرمه و عهزت اعضهاء پاخ هاه يهای مقاومه را ن هه مهی داشه و نسه

بهه

مسائ گوناگون يمکاری و مساعدت می نمود».

با تشکی پاخ اه يای مقاوم به عضوخ پاخ اه مقاومه شههید اسهشم پ هاه درآمهد و بهه فعالیه پرداخه  .وی در بح وحهه ج ه
سا  63برای سه ماه به ج هه ج و اعزام شد و په

از بازگشه بهار دخ هر بهه ج ههه رفه و حهدودخ

تحمیلهی چ هدخن بهار بهه ج ههه رفه .

مهاه در واحهد پداف هدی لشهکر  18زريهی ايهواز حضهور داشه .

زمستان  63عازم ج هه شلمچه شد و در عملیات والفجهر 1شهرک کهرد .بهار دخ هر بهه ج ههه غهر رفه «.در پداف هدی اخهشم بهود .بهه اتفها يهم رزمهانش توانسهته بهود
چ د يواپیمای دشمن را سرن ون ک د .برای يمین به ع وان تشوخقی آنها را به زخارت امام رضا بردند».

اواسط سا  61در حالیکه در سا چهارم دبیرستان تحصی مهی کهرد بهار دخ هر خهود را آمهاده کهرد تها عهازم ج ههه شهود«.چ هد روز ق ه از اعهزام ،رحهیم خیلهی در خهود
فرو رفته بود و کمتر حر می زد ان ار از آخ ده خ ر داش امها يرگهز راز د خهود را فها
در دلش عش به لقاءاهلل مو می زد ».سوم اسف د ماه  61په
اصاب خمااره به س رشان به شهادت رسید.
وصی نامه:

نمهی کهرد .شهاخد بهه خهارر تسهلی د مهادر

بهه روی خهود نمهی آورد ولهی

از په ج مهاه حضهور در ج ههه شهلمچه رهی عملیهات کهربشی  1بهه يمهراه شههیدان زارع و روئی ها بهر اثهر

«با درود به ري ر ک یر انقش حضرت امهام خمی هی و بها درود بهه يمهه شههیدان راه خهدا از صهدر اسهشم تها ک هون و بها درود بهه يمهه جهان نثهاران راه عهدال و آزادی
شهادت مرت ه ای نیس که يمه الخ آن باش د اخهن وصهی نامهه را يهم از بابه آن مهی ن هارم کهه احتمها شههادت بهراخم بسهیار بعیهد مهی باشهد ولهی بهه يهر حها
آرزو به جوانان عی نیس آنچه وحشتم می اندازد روز قیامه و شهدت گ ايهان دن ها و اخ کهه يهر چهه بکه م امیهد بهه ريهاخی از آتهش دوزخ نیسه ت هها خه

راه نجهات

يس که می توان امیدوار بود و آن شهادت چرا که شهید اولین قطره خهونی کهه از او رخختهه مهی شهود تمهام گ ايهانش پها مهی شهود ال تهه اخهن را يهم مهی دانهم کهه
شهید می باخس مراحه مقهدماتی در اخهن دنیها را رهی ک هد و يهی که

بهدون رهی مراحه الزم بهه اخهن افتخهار نائه نمهی شهود و از اخهن جهه وضه مهن بسهیار

ناراح ک ده اس به يهر حها شهاخد بهه برکه خهون اخهن شههیدان و در فضهای عطهر آگهین کهربش رحمه خدوانهدی شهام حها مهن نیهز شهود آری عزخهزانم اخهن
انقش نشان داد که عابدان  76ساله چ ونه راه خطا رفت د و م ارزان شک جه شده چ ونه به لج زار گ اه غلطیدند آری:
جاخی که عقا پر برخزد

از پشه ناتوان چه خیزد

آری شهادت کما انسان اس
پیامی به ام شهید پرور شهرم  :ام شهید پهرور از اخ کهه يهر روز جوانهانی از دسه مهی ديیهد ناراحه ن اشهید اگهر اخهن جوانهان ن ودنهد االن از اسهشم و مهیهن خ هری
ن ود حا مثلی میزنم برای بیخ ران ای کسانی که دم از انقشبی بودن می زنید وقتی ما بیاخیم دم خروسی غرخ ه را بیاورخم و داخ النه خرو
می ن رخم که چ ونه اخن خرو

از خانه و کاشانه و نامو

خود دفاع می ک هد و بها آن خهرو

خودمان بک یم

غرخ هه بهه ن هرد مهی پهردازد تها اخ کهه او را بیهرون مهی ک هد حها بیهاخیم

ما يم که ناممان انسان اس و خدواند ما را اشر مخلوقات خوانده ن بارخم که از پرنده ای پس تر باشیم .
پیامی به خانواده ام  :پهدر و مهادر عزخهزم از زحمه يهاخی کهه در رهو اخهن  81سها بهرای مهن کشهیدخد سااسه بارم و بهرای شهما از خداونهد رله صه ر مهی که م و
امیدوارم خداوند م ان ص ری به شما و دخ هر خهانواده يهای شههدا عطها فرماخهد و از اخ کهه مهن بهه شههادت رسهیده ام ناراحه ن اشهید چهون اخهن ت هها آرزوی مهن بهود و
يمیشه در میان مردم سربل د و سرافراز رف و آمد ک ید .
پیامی به يمکشسهانم :دوسهتان عزخهز از اخ کهه بهدون خهداحافظی از شهما جهدا شهدم بهه بزرگهواری خودتهان ب خشهید يمکشسهان عزخهزم کهش
اس چرا که االن کشور ما احتیا به نیرويای متخصص دارد و با ادامه دادن تحصیشت خود امید اس بتوانید خدمتی به اخن انقش بک ید».

«بار الها گ هم از ره احسان تو ب خش

خو دانی که مرا نیس جز جرم و خطا

کوله بارخس بدوشم که پر از معصی اس

معصی کارم و افسرده و گرخان تو ب خش

ای خطا پو

به اخن ب ده ناالن تو ب خش

بر کرخمی خود ای قادر م ان تو ب خش

صاح رحم و مروت توخی و لط و کرم

عاصی و روسیه ام بی سر و سامان توب خش

عبرخوايی که بدرگاه تو آورده پ اه

بابخر عبرم و ان وه گ ايان تو ب خش

به عظیمی و جش و ج روت تو قسم

به عزخزان خمی ی که به خون غوره ورند

يستم از کرده خود سخ پشیمان تو ب خش

جان نثاران ره مکت و قرآن تو ب خش

شهما يهم خه

سه ر

به بسیجی و ساايی و به سرباز خدا
خاررات:
موجود نیس
خوشه چین.jpg

که گبشت د به ري از سر و از جان تو ب خش»

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید مهرداد زینلی
تاریخ تولد1684/1/6 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی امیر کبیر
زندگی نامه:
تحصیشت دوره ابتداخی را در دبستان ارشاد به پاخان رساند .پ

از آن ،دوره راي ماخی را در مدرسه امیرک یر گبراند و دخ ر ادامه تحصی نداد.

عضو پاخ اه شهید فانی بود و به دلی فعالی و مسوولی پبخری ا  ،واحد ت لیغهات پاخ هاه را بهه او واگهبار کردنهد تها اخهن کهه بهرای اولهین بهار رايهی ج ههه ج هو شهد.
با اخ که سن و سا کمی داش  ،شهور و شهو زخهادی بهرای حضهور در ج ههه داشه  .بهرای يمهین از ررخه بسهیج بهرای اعهزام بهه ج ههه ،نهام نوخسهی کهرد و علیهرغم
مخالف خانواده ،با صح تهای م طقی خود ،ما را راضی کرد و روانه ج هه يای ح علیه بار شد و چ د ماه بعد به الر بازگش .

برای بار دوم ،آذر ماه سا  61عازم شهلمچه شهد تها در عملیهات کهربشی  1شهرک ک هد .در اخهن عملیهات بهه ع هوان کمه

آرپهیجهی زن انجهام وظیفهه مهی کهرد تها

اخ که در محاصره نیرويای دشمن قرار گرف  .گهردانِ نیرويهای اعزامهی از الرسهتان ،بها حرکه بهه آن سهوی خهاکرخز و سهد کهردن راه دشهمن ،مهان از محاصهره کامه
نیرويا می شود .مهرداد و دو تن ازيمسه رانش خع هی شههیدان فتهوت و ابوالحسهن پهور ،در حالیکهه مشهغو دفه تانکههای دشهمن بودنهد ،براثهر برخهورد مسهتقیم گلولهه
تان

به وسط اخن سه تن ،از ناحیه سر و سی ه مجروح شد و … در بیس و خکم دخماه سا  61به شهادت می رسد.

وصی نامه:
به ج هه آمدم تا در اخن سهرا مهر خهونین را انتخها و مهر در بسهتر را ذله و خهواری محسهو نمهاخم .امامها ،ای کهه نفسه  ،قلهو مستضهعفان را بهه نهور معرفه
م ور و ري مود می سهازد؛ فرخهاد و نهدای «يه مهن ناصهر» تهو را شه یدم کهه يمچهون آتشهی بهر جهانم شهعله ور شهد؛ انقشبهی درون نفسهم بهه وجهود آمهد و يمچ هون
ک وتری س ک ا از قف

ت

يوايهای نفسهانی بسهوی انهواری از معرفه و دانشه اه انسهان سهازی پهرواز کهردم و مسهیری به

رهوالنی را درمهدتی کوتهاه پیمهودم تها

اخ که به سر م ز مقصود رسیدم و شما ای مله قهرمهان و دشهمن شهکن ،م هادا پیهر ررخقه و مهرد خهدا را ت هها ب بارخهد کهه در اخهن صهورت بها کوفیهان بیعه بسهته
اخد.

ای خاوران امهام و ای عاشهقان حهرم اباع هداهلل (ع) ،کهاروان در حرکه اسه و قافلهه سهاالر زنه
خمی ی ل ی
ح نف

رفهتن مهی زنهد .بشهتابید و فرصه را غ میه شهمارخد کهه ل یه

بهه

به حسین اس  .من آرزو دارم کهه بها يمه واالی شهما امه حهز اهلل ،رخشهه فسهاد و م کهرات کهه يمهه و يمهه از يوايهای نفسهانی کهه سهر م شهاء آن
اس  ،بزودی رخشهه کهن گهردد و چهراغ يهداخ و پرتويهای اخمهان ،نهورافکن دلهها شهود تها حکومه مظلهومین و حاکمیه پابري هه يها تحقه خابهد(».نامهه و

وصی شهید)
خاررات:

بسیار دلسوز و فعها بهود .نسه
کامشً متعهد بود.
inق dex.jpg

بهه يمرزمهانش بهه مهربهانی و رأفه رفتهار مهی کهرد .در کاريهاخش جهدی و مسهوولی پهبخر بهود و در انجهام فهرائض دخ هی و مهبي ی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالهادی صبوری
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1633/7/5 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی امیر کبیر
زندگی نامه:
يههادی تحص هیشت دوره ابتههداخی را در مدرسههه پرنی هان سههاری کههرد .پ ه

از آن دوره راي مههاخی را در مدرسههه امیرک ی هر و مجتم ه شهههید پهلههوان گبرانههد .بس هیار خههو

اخش و با اخمان و پا بود .يمیشه در نماز جماعه کهه در مسهجد محلهه¬مهان برگهزار مهی شهد ،شهرک مهی کهرد .شه ها رو بهه ق لهه مهی خوابیهد .دائهم الوضهو بهود.
نیمه ش از خوا بیدار می شد و شهروع بهه م اجهات و نمهاز شه مهی کهرد و آن را وصه مهی کهرد بهه نمهاز صه  .بهدون اخ کهه مها بفهمهیم چ هد روز را روزه مهی
گرف و سهم غبای خود را بر می داش و به فقرا می داد.
در زمی ه فري ی و ت لیغاتی با سااه و بسیج يمکاری داشه و از اعضهای فعها پاخ هاه مقاومه شههید فهانی بهود .بهه عشه جههاد و شههادت ،تحصهی را ريها کهرد تها
در ج هه يا حضور خابد چون برادرانش در ج هه بودند ،اصرار داشه بهه ج ههه بهرود .يهر کهاری بهرای رفهتن بهه ج ههه مهی کهرد حتهی در ش اسه امه ا
اجازه نمی دادخم تا اخ که امام اعشم بسیج عمومی کرد و گف که مردم باخد کم

دسه بهرد امها

ک د.

اواخ اسف د  63از پادگان امام خمی ی به ايواز اعزام شد و بهه يمهراه گهردان اَلفهت در ج ههه يهای ج هو حضهور داشه  .په

از شهش مهاه بهه الر بازگشه و چ هد روز

بعد ،باز قصد سفر کرد.
« تقرخ اً ش ي ام بود که برای بدرقه يمه رفتیم بسهیج .او بها يمهه خهداحافظی کهرد .درآخهر گفه  :اگهر از مهن خ هری نشهد ،ناراحه نشهوخد .بهه ج ههه شهلمچه اعهزام
شد و پ

از شرک درعملیات کهربشی  3بها پاته

شدند تا به او کم
ش ق

دشهمن روبهرو شهدند 1 ».مهرمهاه  66سهاع  1شه  ،احمهد شهور زخمهی شهد .يهادی و نهادر وفهائی¬فهرد داورله

ک د .يمین که برای آوردن اخشان به س ر رسیدند براثر اصاب خمااره ير سه شهید شدند».

از شهادتش ،خوا دخدم با ل ا

سفیدِ براقی نشسته و مهردم را تماشها مهی ک هد .صه  ،وقتهی از خانهه بیهرون رفهتم ،مهردم په په مهی کردنهد فهمیهدم خ هری

شده و فوری به خانه برگشتم.
وصی نامه:
ز شهید ص وری وصی نامه ای به خادگار نمانده اس  .روحش شاد.

خاررات:
چ د ش بود که اخشان به خانه نمی آمدند و ير وق به خانه بر می گشت د حمهام مهی رفت هد و نمهاز شه مهی خواندنهد .بعهد از چ هد وقه متوجهه شهدخم کهه اخشهان بهه
يمراه دوستانش برای شس و شوی شهدا می رفت د و اخن را از خانواده پ هان می کردند.
indفثex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید عبدالرسول فزونی
تاریخ تولد1651/11/18 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی امیر کبیر
زندگی نامه:
 18در دوحههه قطههر بههه دنی ها آمههد .خههانوادها

 81سهها در آنجهها زنههدگی م هی کردنههد .امهها او انقههش بههه دلی ه شههرک در فعالی ه يههای انقشب هی ،از قطههر اخههرا

شدند«.يمان اولی که به اخران آمدخم يی نداشتیم و من ن ران بودم.اما ع دالرسو مرا دلداری می داد و می گف  :اگر يی ندارخم حضرت امام را که دارخم».

ع دالرسو تحصیشت دوره ابتداخی را در دبستان عطاخی به پاخان رساند و وارد مدرسه راي ماخی امیرک یر شد.

«خیلی آدم باخداخی بود.ش ها برای نماز از خوا بیدار می شهد و مهرا يهم صهدا مهیکهرد کهه بل هد شهو و نمهاز بخهوان .بسهیار بها مح ه بهود و احتهرام مهن و مهادر

را

ن ه می داش .میگف ير مسلمان و شیعه علی ابن ابیطال (ع) که خداونهد او را خله کهرده اسه  ،باخهد ب وخهد صهد يهزار بهار شهکر کهه خهود را بهه مها ش اساندی،صهد
يزار بار شکر که دخن ما را دخن محمد( ) قرار دادی،صد يهزار بهار شهکر کهه گ هاه مها را پوشهیده قهرار دادی،صهد يهزار بهار شهکر کهه روزی مها را بهه دسه خهود قهرار
دادی و صد يزار بار شکر که نعم سشمتی به ما دادی که ع ادت ح تعالی را انجام ديیم».

سا دوم راي ماخی بود که تصمیم گرف به ج هه برود اما بهه عله کمهی سهن اعهزام نشهد .حتهی چ هدخن بهار قصهد عزخمه از شهیراز بهه ج ههه ج هو داشه امها او را
بازگرداندند.

«… ساع  1ش بود و پسرم به خانهه برن شهته بهود .ن هران بهودم .سهاع  81/36شهد .بهه پهدر

گفهتم ن هران يسهتم .ع دالرسهو کجها رفتهه! گفه  :امشه تولهد

حضرت محمد ( ) اس  .در مسجد جشن گرفته اند شاخد رفته آنجها .تها صه صه ر کهردخم امها نیامهد .ناراحه بهودم .گفهتم :شهاخد خانهه خهواير

باشهد .خیلهی ن هران

بودم .مدرسه يم نرفته بهود… بعهد کهه رفهتم داخه اتهاقش ،دخهدم ع دالرسهو وسهاخلش را جمه کهرده و کتابههاخش را داخه کمهد گباشهته… فهمیهدم کهه سهاع 1
ش ق

پ

حرک کرده اس ».

از سه ماه و نیم حضهور در ج ههه شهلمچه در يفهتم بهمهن سها  66ي هام ن ه هانی در خهط پداف هدی از ناحیهه سهر مهورد اصهاب گلولهه قهرار گرفه و بهه فهیض

عظمای شهادت نائ گردخد .روحش شاد.

رسو از عاشقان بود

رسو از عارفان بود

يم او از انجمان بود

ب فتا آن گ مس

وصی نامه:
از شهید فزونی نوشته ای به خادگار نمانده اس .
خاررات:
موجود نیس .
i61ndex.jpg, in13dex.jpg

درون سی ه ا

آتشفشان بود

صداخش از خوشان بود.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید سید یحیی هاشمیان
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی امیر کبیر
زندگی نامه:
در خانواده سادات بهه دنیها آمهد و بهزر شهد.تحصهیشت دوره ابتهداخی را در مدرسهه عطهاخی سهاری کهرد و په
او گیری انقش دخ ر دانش آموزان را به تعطیلی مدرسه و دادن شعار تحرخه
می ديد جوا می داد :ير خ

از آن وارد مدرسهه راي مهاخی امیرک یهر شهد.يمزمهان بها

مهی کهرد «.ي هامی کهه از او سهؤا مهی شهد کهه بهه چهه م ظهور اخهن اعمها را انجهام

از ما باخد رسال خود را انجهام ديهیم و انقهش را بهه يهر نحهوی کهه شهده بهه پیهروزی نههاخی برسهانیم و مهن در مقابه اوضهاع سهاک

نمی نشی م( » .خانواده شهید)

سا سوم راي ماخی تر تحصی کهرد و بهه کاريهای مختلفهی از جملهه يمکهاری بها سهااه الر مشهغو شهد و در بخشههای اوز،جهوخم و … بهه فعالیه مهی پرداخه «.
ص وری و بردباری وخژگهی او بهود و عشه و عشقهه بهه امهام خمی هی (ره) در کهشم و عملهش مهو مهی زد.از دو روئهی و ت ه

نظهری دلت ه

بهود و صهداق و صهفا را

ار می نهاد( » .سید علی ياشمیان  ،برادر شهید)

با گبش چ د ماه از شروع ج

تحمیلی عازم ج هه سومار شد «.په

از سهه مهاه بهه الر بازگشه  .بهه مهادرم گفه :در ج ههه در خهوا دخهدم کهه فهردی نهورانی آمهد و

بر پیشانی ام بوسه زد( » .سید علی ياشمیان  ،برادر شهید)

مدتی بعد دوباره عزم خود را جزم کرد تا رايی ج ههه شهود «.روزی بهه خانهه آمهد و گفه مهادر ،دوسهتان مهن عهازم ج ههه يهای ج ه
رسیده و باخد د از امور دنیوی برک م و بیش از اخن تحم نهدارم .چهه عاشهقانه مهی رفه چ انچهه عکه
زحم بديم( » .سید علی ياشمیان  ،برادر شهید)

خهود

يسهت د و امتحهان مهن نیهز فهرا

را بهزر کهرد و گفه  :نمهی خهوايم بهه ب یهاد شههید

با بسیجیان جههرم عهازم ج ههه ج هو شهد … «.مهی روم و خهدا ک هد در مرحلهه او پیهروز برگهردخم و در مرحلهه دوم شههیدتا مهن نیهز بهه قهدر خهودم رسهال محمهد
(صلّی اهلل علیه و ءاله) را به مردم جهان برسانم.ير شهیدی که ما داده اخهم مان هد کتها جدخهدی اسه کهه بهه چهاپ رسهانیدخم و بهرای مردمهان جههان بهه فهرو
رسانیم .پ

من می خوايم خ

کتا باشم .کتا ارزنده و پر قیم اما پر از در و احسا

مهی

…»

سرانجام نوزديم آذرماه سا  66در م طقه ج ی بستان يمان ونه که در خوا دخده بود ،از ناحیه پیشانی مجروح و به شهادت رسید.
وصی نامه:
«برای اخ که به امام ب وخم مها يمیشهه بها شهما و خهاوران شهمائیم بهه ج ههه مهی روخهم تها دسه دشهم ان را کوتهاه سهازخم و مهوقعی کهه فهت و پیهروزی بهرای مله
قهرمان اخران به ارمغان آوردخم دخ ر يی دشم ی چ به ما ن اه ک د چراکهه مهی دانهد اگهر بها اسهشم بهه ج ه

برخیهزد دسه بهه نهابودی خهود

زده اسه » (وصهی

نامه)
خاررات:
«روزی به خانه آمد و گف مادر ،دوستان من عازم ج ههه يهای ج ه
ندارم .چه عاشقانه می رف چ انچه عک
i11ex.jpg

خود

يسهت د و امتحهان مهن نیهز فهرا رسهیده و باخهد د از امهور دنیهوی بهرک م و بهیش از اخهن تحمه

را بزر کرد و گف  :نمی خوايم به ب یاد شهید زحم بديم( » .سید علی ياشمیان ،

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید علیرضا گالبی
تاریخ تولد1651/1/16 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمائی شهید فراست
زندگی نامه:
يو

و زکاوت و سهکوت مع هاداری در يمهان اواخه کهودکی در چههره روشهن او مهو مهی زد .دبسهتان را در مدرسهه شههید خلیه آزاد گبرانهد و وارد مدرسهه راي مهاخی

شهید فراس شد.

« يمیشه نماز را با جماع می خواند و با اخن کهه از نظهر شهرعی روزه بهر او واجه ن هود امها بها شهو روزه مهی گرفه .از اعضهاء فعها پاخ هاه مقاومه شههید شهاکری
بود و يمراه با دخ ر بسیجیان به جم آوری کمکهای مردمی برای ج هه می پرداخ  .يمیشه داورل برای ن ه انی از خانه آخ اهلل آخ اللهی بود» .

علیرضا مادر

را به در

س رتان خع ی س ر کش

خواندن تشهوخ کهرد و او را در نهضه سهواد آمهوزی و کهش

قهرآن ث ه نهام نمهود و در در

خوانهدن بهه وی کمه

مهی کهرد … « .در

در  ،ير چه بیشتر با بی سوادی و نادانی م ارزه نماخید و جه و تردخد را از میان ب رخد» .

آنچه او را بی تا می کرد فرا دوستان شهید
الر به شیراز رف و از آنجا به ما زن

بهود .چ هد بهار خواسهته بهود بهه ج ههه بهرود امها خهانواده ا

او را از شهیراز برگردانهده بودنهد … « .بهرای بهار آخهر از

زد و گفه  :خهوايش مهی که م دخ هر دن هالم نیاخیهد و ب بارخهد مان هد دخ هر دوسهتانم بها بعثیهان بهرای کشهورم بجه م … مهی

گفتم :مادر جان نرو که من به تو د خو

کرده ام و يمه زندگیم تهوئی .مهی گفه  :د بهه دنیها م هد و يهر کهاری کهردی امتحهان اسه  .مهادر جهان تهو دعها کهن تها

در امتحان الهی سربل د باشی … .بعهد از ج ههه نامهه فرسهتاد و نوشهته بهود کهه مهن بعهد از چهه روز بهر مهی گهردم .مهادر و پهدر مهن لیاقه شههید شهدن را نهدارم.
برای من ناراح ن اشید … » (مادر شهید)
و در بیس و خکم اسف دماه سا  66در حالی که داورل انه به جای کسی دخ ری ن ه انی می داد در ج هه شلمچه به شهادت رسید .روحش شاد .

وصی نامه:
… «در اخن مکان با خاد آقاخمان حسین(علیهه السهشم) و بها اشه
که ما در ج هه يستیم و اخ جا ج
ما در آن در

و خهون آمیختهه وضهو سهاخته و بها تربه کهربش نمهاز مهی گهزارخم … بهرادران ! شهما خیها نک یهد

اس و يمیشه آمرخکا و بعثی يها بمه شهیمیاخی اسهتفاده مهی ک هد .در اخهن مکهان کهه مها يسهتیم نهام اصهلی آن دانشه اه اسه و

آزادگی ،فداکاری ،اخثار و از خهود گبشهت ی مهی آمهوزخم .اخ جها مسهوله اصهلی نمهاز اسه و خه

مسهلمان باخهد يمیشهه نمهاز خهود را کهاملتر ک هد و يهی

موق نماز خود را تر نک د چون نماز ستون دخن اس (» .وصی نامه)
خاررات:
دوستانش نق می ک هد کهه « شههید روضهه حضهرت زيهرا (سهشم اهلل علیهها) را خیلهی دوسه داشه و يمیشهه مهی خوانهد و وقتهی مهی خوانهد بها شهوخی بهه او مهی
گفتیم که رضا جان ي وز زود اس که اخن روضه يا بخوانی و از خدا چیزی رل ک ی ،شهید ل خ دی زد و گف  :خا وَجیهَهً عِ دَاهلل اِش َ
indخااex.jpg, inاسثdex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید سعید سوری
تاریخ تولد1688/3/13 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :هنرستان-رشته بازرگانی
زندگی نامه:
ورماه  8333در الر به دنیا آمد و در سه سهال ی يمهراه خهانواده بهه تههران رفه و در په ج سهال ی در مدرسهه آمهادگی دل شهای تههران پبخرفتهه شهد و چهون از اسهتعداد
باالخی برخوردار بود به تشخیص اولیای مدرسه سا او را به صورت جهشی خواند و از سا دوم ابتداخی تحصیشتش را در مدرسه ملی سادات آغاز کرد.

بعهد از بازگشه بههه الر،سها په جم ابتهداخی را در مدرسهه ديخههدا گبرانهد و وارد مدرسههه رازی شهد «.در مدرسههه بها يمکشسهان خههود حُسهن سُههلو خهوبی داشه و در
محیط خانه با کلیه اعضاء خهانواده بها خوشهروخی رفتهار مهی کهرد .زنهدگی سهاده و بهی آالخهش را دوسه داشه و ل ها

و غهبای سهاده را تهرجی مهی داد( » .خهاررات

خانواده)

تحصیشت دوره متوسطه را در رشته بازرگانی ادامه داد و در ماشین نوخسی مهارت پیدا کرد.

« عضو پاخ اه مقاوم شهید رزم ان بود و در امهور و کاريهای اجراخهی پاخ هاه فعالیه چشهم یری داشه  .بهه ع هوان مثها  :اخشهان در پاخ هاه ،ماشهین نوخسهی مهی کهرد
و اخن کار مورد توجه قرار گرفته بود و مدتی در روابط عمومی سااه بصورت افتخاری به اخن کار مشغو بود(» .خاررات خانواده)

وی از جمله کسانی بود که مقدمات ساخته شهدن پهار شههر را فهرايم کهرد « .او بهه پهار شههر مهی رفه و بها يمهان وسهاخ ابتهداخی کهه داشه اقهدام بهه کاشهتن
نها می کرد که بعديا يمان م طقه ت دخ به خ

مکان تفرخحی برای مردم شد( » .خاررات خانواده)

بههرای گبرانههدن دوره آمههوز

نظههامی بههه جهههرم اعههزام گردخ هد و پ ه

داش .برای دومین بار عازم خرمشهر شد و پ
خ

يفته ق

از فراگی هری ف ههون نظههامی عههازم ج هههه شههد و مههدت سههه مههاه در ج هههه گ هیشن غههر حضههور

از دو ماه به الر بازگش .

از اخ که عازم ج هه سوم شود خهوابی دخهد و بهراخم تعرخه کهرد ” :خهوا دخهدم کهه بهه ج ههه رفتهه ام.په

پیشانی ام خورد و از پش سرم بیهرون آمهد و په
اس چ ین خوابی دخده ای .ق

از رايیهابی بهه خهط مقهدم ج ه  ،تیهری بهه

از آن شههید شهدم .در جهوا اخشهان گفهتم :چیهزی نیسه چهون فکهر ج ههه و حها و يهوای ج ههه رفهتن در سهرت

از اخ کهه در عملیهات رمضهان شهرک ک هد ضهمن بجها آوردن نمهاز خومیهه،نماز قضها مهی خوانهد و مهی گفه  :نمهازی کهه در ج ههه مهی

خواندم،چون با رهارت ن ودم باخد آنها را قضا نماخم( » .خاررات خانواده)
پ

از  16روز حضور در خهط مقهدّم ج ههه در بیسه و چههارم تیرمهاه سها  68مصهاد بها شه بیسه و دوم رمضهان رهی عملیهات رمضهان يمهان گونهه کهه خهوا

دخده بود با يمان جزئیات و حا و يوا به شهادت رسید.
وصی نامه:
«يد من از آمدن به ج هه اخن اس کهه بهه اسهشم فکهر که م و يهدفم فقهط بخهارر خداسه و بلکهه مهن قطهره ای باشهم در میهان مهو خروشهان درخها.مهوجی کهه
يرگز از پا نمی نشی د و يمواره در حا قیام اس .سفار
خ

مهن بهه مله شههید پهرور و يمیشهه بیهدار الرسهتان اخهن اسه کهه امهام را ت هها ن بارخهد … مهن بهه ع هوان

فرد کوچکتر می خوايم که وحدتتان را م سجم تر ک ید تا م افقان در میان شما رسوخ نک د(» .وصی نامه)

خاررات:
خ

يفته ق

از اخ که عازم ج هه سوم شود خهوابی دخهد و بهراخم تعرخه کهرد ” :خهوا دخهدم کهه بهه ج ههه رفتهه ام.په

پیشانی ام خورد و از پش سرم بیرون آمد و پ
in1dex.jpg, ind8ex.jpg

از رايیهابی بهه خهط مقهدم ج ه  ،تیهری بهه

از آن شهید شدم .در جوا اخشان گفتم :چیزی نیس چون فکر ج هه و حا و يوای ج ه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید نعمت اهلل ابراهیمی
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :هنرستان ابوذر غفاری
زندگی نامه:
حصیشت دوره ابتداخی را در دبسهتان مجتههدی سهاری کهرد و وارد مدرسهه راي مهاخی شههید رسهت ار شهد .په

از آن بهه ي رسهتان ابهوذر غفهاری رفه و در رشهته بهر

مشغو به تحصی گردخد.
عم ه اهلل از اعضههاء فعهها پاخ ههاه امههام حسههن عسههکری (علی هه السههشم) بههود و تشههکی قههرآن از جملههه اقههدامات وی در اخ هن پاخ ههاه بههود .يمچ هین در رشههته فوت هها و
ي دبا نیز به فعالی می پرداخ .

در حین تحصی چ د بار تصمیم گرف بهه ج ههه بهرود … « .از رهر مدرسهه اعهشم شهده بهود :چهه کسهانی داورله اعهزام بهه ج ههه يسهت د؟ اخشهان داورله شهده
بود و اولیای مدرسه رضاخ نامه خواسته بودنهد .مها امضهاء نکهردخم .نعمه بهه خهارر عشقهه ای کهه بهه ج ههه و امهام داشه نامهه را خهود

امضهاء کهرد و بهه مدرسهه

تحوخ داد .جه آموز  ،بهه کهازرون رفه ولهی او را برگردانهدخم .بهار دوم بهه شهیراز نرسهیده ،رفتهیم و او را بازگردانهدخم .تها اخ کهه آبهان مهاه سها  68په
برادر

خدم سربازی را تمام کرد .نعم به من گف  :من باخد بهه ج ههه بهروم و بهه او اجهازه دادم .بهرای اولهین بهار عهازم ج ههه شهد و په

از امهین،

از بازگشه تعهداد زخهادی

از دوستانش يمچون سهرا ابرايیمی و مجید نظاف را برای رفتن به ج هه تشوخ کرد( » .پدر شهید)

به يمراه تی احمد بن موسی (علیه السشم) از لشکر ثاراهلل کرمان ،جه آموز

سا  63بهه يمهراه دوسهتانش وارد لشهکر  81فجهر شهد و په

تخرخ به ايواز اعزام شد و اسف دماه سا  ،61در عملیات بدر شرک کرد.

از آن در گهردان حضهرت رسهو اهلل (صهلَّی اهلل علیهه و ءالهه) آمهوز

غواصهی را بهه پاخهان رسهاند .وی

 81بار به ج هه يای قصر شیرخن ،کردستان  ،عهین خهو  ،ديلهران ،جزخهره مج هون و … اعهزام شهد و يهر بهار بهیش از سهه مهاه در ج ههه يها حضهور داشه و در اخهن
بین ،به تحصی خود نیز ادامه می داد.

برای آخرخن بار در حالی که در سا چهارم ي رستان تحصی مهی کهرد ،عهازم ج ههه ج هو شهد تها اخ کهه چههارم دی مهاه سها  61رهی عملیهات کهربشی  3در محهور
شلمچه ،ي ام ع ور از آ مفقود االثر گردخد و پ

از  88سا پیکر مطهّر

ش اسائی و در آبان ماه  76در الر تشیی و به خا سارده شد.

وصی نامه:
… «ای مردم ،ای حز اللّهی يا ،ن اه ک ید که چ ونهه اسهشم در د مهردم زنهده شهده و چ ونهه تها بهه وجهود آمهدن اخمهان بهه اهلل لهرزه بهه انهدام مسهتک ران افتهاده،
چ ونه دخن اسشم جای خود را در د مردم باز کرده اس .باخهد چ ونهه يها را در نقهش ري هر جسهتجو کهرد … ري هری کهه بهه يهی چیهز جهز اهلل و دخهن اسهشم نمهی
اندخشد …مردم اخران بیاخید با وحهدت و بها يمّه خهود و ري هر ،اسهشم را خهاری ک هیم تها خداونهد از مها راضهی باشهد و از شهما مهی خهوايیم کهه قهدر امهام امّه  ،امیهد
محرومان جهان را بدانید و حتی خ

لحظه او را ت ها ن بارخد و مطی امر او باشید و وحدت خود را حفظ ک ید( » .وصی نامه)

خاررات:
«نس

به پدر و مادر احترام خاصی داشه و بها دوسهتان و آشه اخان متواضهعانه برخهورد مهی کهرد .يمیشهه سهعی مهی کهرد ق ه از دخ هران سهشم ک هد .عشقهه زخهادی

به امام و نماز جماع داش و دوستانش را به شرک در نماز جماع و خادگیری قرآن تشوخ می کرد( » .خاررات خانواده)
لت index.jpg, inغیفهdex.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :الرستان برادر
نام شهرستان :الرستان

شهید یوسف فانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان ابوذر غفاری
زندگی نامه:
وس در سا  8331در الر به دنیا آمد .تحصیشت دوره ابتداخی را در دبستان عطائی ساری کرد و وارد مدرسه راي ماخی امیرک یر شد .
وی در گروه مقاوم مسجد امام جعفر صهاد (ع) بهود و در سهالهای آغهازخن ج ه

تحمیلهی چ هدخن بهار از خهانواده تقاضها کهرده بهود يمهراه بها بهرادر

ع دالصهمد بهه

ج هه برود اما به دلی کمی سن موف نشد.
خش او روری بود که يمه را به خود جب می کرد حتهی دبیهران او نسه
يا در بسیج حاضر بود .با شهادت برادر

بهه وی عشقهه عجی هی داشهت د يهر جمعهه در نمهاز جمعهه شهرک مهی کهرد و عصهر جمعهه

روحیه او قوی تر شده بهود .يمیشهه اخهن جملهه را بهر زبهان مهی آورد خوشها بهه حها ع دالصهمد االن بها سهاخر شههدا و در ک هار

آنها در بهش اس .

په

از اتمهام دوره راي مهاخی در ي رسهتان ابهوذر غفهاری مشههغو بهه تحصهی گردخهد دوازديهم بهمهن مههاه  63ي هامی کهه از رهر ي رسهتان اردوی آمهوز

برپا شده بود به يمراه دخ ر دوستانش ل ها

رزم پوشهید و در حهین آمهوز

نظههامی

اسهتتار ي هام پراک هده شهدن مهورد اصهاب گلولهه قهرار کرفه و از ناحیهه سهر مجهروح شهد

و به شهادت رسید .روحش شاد.

«در يمان اردو بهه آرزوخهی کهه مهدتها انتظهار

را مهی کشهید رسهید و روح معصهوم و پها او بهه لقهااهلل پیوسه و خهود را از اخهن دنیهای پهرزر و بهر ريانیهد و چهه

شجاعانه به بیعتی که با امام خود در نج بسته بود وفا کرد».
وصی نامه:
موجود نیس .

خاررات:
عشقه فراوانی به امام داش چرا که در رمضان  17خانواده ي ام زخارت نجه اشهر امهام را از نزدخه
امام در تلوخزخون سخ رانی می فرمودند :تمام سخ ان اخشان را گو
iف ndex.jpg

دخهده بهود و پشه سهر امهام نمهاز خوانهده بهود اکثهر اوقهات کهه

می داد و می گف ير فردی برای خودسازی خود باخد به

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید حسن ابراهیمی
تاریخ تولد1651/11/1 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :ابوذر غفاری
زندگی نامه:
سا  8316در روستای چاه شی از توابه شهرسهتان المهرد در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود .در سهن  6سهال ی قهدم بهه دبسهتان گباشه و سها

بهرای

ادامه تحصی وارد مدرسه راي ماخی ابوذر غفاری شد .در سالهای انقش با آنکه کودکی  1ساله بوددر محاف انقشبی شرک می کرد .
بهها آغههاز ج ه

تحمیلهی بههه صههفو بسهیجیان پیوسه و بهها عضههوخ در گههروه مقاومه شهههید بههاي ر بههه امههور فري هی و ت لیغهی پرداخه  .در سهها  8361بههه ج هههه

کردستان اعزام شد و پ

از پاخان منمورخ به دخهار خهود بازگشه امها روح نهاآرامش باعهث شهد تها بهار دخ هر در سهالروز تشهکی بسهیج مستضهعفین در يمهان سها بهه

ج هههه يههای ج ههو عزخمه ک ههد و در عملیهات يههای کههربشی  3و  1شههرک نمههوده و سههرانجام په
بل د

از م ههارزه و رشههادت يههای بسهیار در اخهن دو عملیهات خطیهر روح

از شلمچه آسمانی شد و به خی شهیدان راه ح پیوس  .روحش شاد

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدِّخقین

با درود به برادران و خوايران عزخهزم؛ مها بهه انقشبمهان ،بهه روحانیه مهان و بهه پرچمهدار انقهش اسهشمی خهود پاخ هد بهوده و يسهتیم .بهه اماممهان و بهه خهون پها
شهیدانمان عشقه دارخم .اگر من و تو نروخم و جلهوی تجهاوزگران را ن یهرخم و دفهاع نک هیم ،خه
م دَّ می ک د .پ

انسان چقدر ارزشم د اس که خود

امهر مسهلم اخهن اسه کهه دشهمن وارد شهده و يسهتی مها را بهه نیسهتی

را از لج زار بیرون بکشد و آماده ک د.

ای برادران و خوايران! اگر دفاع نک یم فردای روز قیام  ،روز سرنوش انسهانها چهه جهوا بهديیم؟ مها کهه بهرای اسهشم مهی ج هیم .په
می خوايم که امام را در دعاياختان دعا ک ید و يمیشه خار مظلومان و دشمن ظالم باشید.
يمور ان! قدر امام عزخزمان را بدانید و شما را به خدا سوگ د ريرو رايش باشید که رايی جز راه حسین (ع) نیس .

تهر

مع هی نهدارد .از شهما

و سخ ی با شما
ای برادران مهربان! آگهاه باشهید و تهو ای خهوايرم ق ه از يهر چیهز اسهتعمار از سهیايی چهادرت مهی ترسهد تها سهرخی خهونِ مهن .خهوايران حجابتهان را حفهظ ک یهد و
م افقین را به لرزه درآورخد.
و در پاخان موفقی يمه شما عزخزان از خدا خوايانم  .والسشم حسن ابرايیمی

خاررات:
فعش موجود نیس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید مختار کاظم زاده
تاریخ تولد1681/11/18 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :ابوذر غفاری
زندگی نامه:
سهها  8331در روسههتای س هی ار از تواب ه شهرسههتان المههرد دخ هده بههه جهههان گشههود  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان س هی ار و راي مههاخی را در مدرسههه ابههوذر غفههاری بههه
تحصی پرداخ  .يمزمان با انقهش  ،کهودکی  1سهاله بهود کهه يمهراه بها پهدر در محافه انقشبهی شهرک مهی کهرد و په

از پیهروزی انقهش اسهشمی بها عضهوخ در

گروه مقاوم سلمان فارسی به فعالی يای فري ی و آموزشی يمه گمهارد .در  81رمضهان سها  8363بهرای اولهین بهار بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد
و تح تهنثیر خلهو  ،صهفا و اخثهار بسهیجیان قهرار گرفه  .چ هد مهاه په
کهربشی  3در غههر ارونههد رود مجهروح شههد کههه په

از بازگشه از ج ههه در آذر مهاه  8361بهرای بهار دوم بهه ج ههه اعهزام و در عملیهات دو روزه

از به ههود نسه ی در عملیهات کههربشی  ( 1در فاصههله زمهانی کمتههر از دو يفتههه) شهرک و سههرانجام در شههام اه روز

 81دخماه  8361در حالی که با زمزمهه «خها زيهرا( ) »قهرمانانهه بهه سهوی دشهمن خهور

مهی بهرد روح بل هد

از خها يهای شهلمچه بهه آسهمان پهر کشهید و جهان

شیرخ ش را فدای اسشم نمود .روحش شاد
وصی نامه:
بِسمِ اهلل الرَّحمن الرَّحیم
« وَال تَحسَ َنَّ البخنًَ قتِلوا فِی سَ ِی ِ اهللِ اَمواتاً بَ اَحیَاءٌ عِ دَ رَبِّهِم خُرزَقونَ»
گمان م رخد کسانی که در راه خدا کشته می شوند ،مرده اند .بلکه آنها زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند ( .قرآن کرخم )
با درود و سشم بر امام ام خمی ی ب شکن و بها سهشم و درود بهه شههیدان راه خهدا؛ آنهان کهه پیهرو خهط سهرخ خمی هی نیسهت د ،بهر سهر ج هازه ام حاضهر نشهوند .مهن
االن که وصی نامه را می نوخسم در س ر نشسته ام و عش بهه شههادت در چههره بهرادرانم دخهده مهی شهود .و اگهر ای پهدر و مهادرم! مهن شههید شهدم ،بهراخم ناراحه
ن اشید چون که امام حسین (ع) در ص روز عاشهورا فرمودنهد «:انها هلل و انها الیهه راجعهون» مها از خهدائیم و بهه سهوی او بهاز مهی گهردخم  .و اگهر مهن شههید شهدم بهراخم
ناراح ن اشید و ل ا

سیاه بر تن نک ید و خ

پارچه س زی در خانه بزنید.

و ای مادر! مان د مادر وي با

وقتی سر پسر

را براخش آوردنهد ،سهر پسهر

را بهه سهوی دشهمن پرتها کهرد و گفه سهری کهه در راه خهدا دادم ،په

و برای من حقیر گرخه نک ید .چهون حضهرت زخ ه ( ) تحمه  71تهن را داشه و شهما تحمه خه

نمهی گیهرم

تهن را داشهته باشهید .چهون کهه قهرآن مهی فرماخهد« شههید سهعید

اس و شهادت سعادت» و ت ها وصیتی که من دارم راه مهرا ادامهه ديیهد و بهه خهانواده يهای معظهم شههدا احتهرام ب بارخهد .چهون امهام امه مهی گوخهد «:شهما خهانواده
يای شهدا چشم و چراغ اخن ملتید ».و استاد شهید مرتضی مطهری در باره شهدا می فرماخد «:شهدا شم محف بشرخت د».
وخ

وصی من به مل اخن اس که به فکر دنیا و پو و ما و ثروت دنیها ن اشهید کهه در آخهر فقهط کفهن را بها خهود بهیش نمهی برخهد و آخهر ،عمهر انسهان تمهام مهی

شود و اگر که صد سا يم عمر ک ید ،باز يم رفت ی يستید .و به فکر نماز و روزه و احکام اسشم باشید و آنها را تر نک ید تا در دنیا و آخرت سعادتم د گردخد.
و در پاخان دعا به جان امام را از خاد ن رخد و از رر من از تمام دوستان و يمساخ ان و يمشهرخان و يمکشسیان و معلمان حشلی بطل ید .
والسشم مختار کاظم زاده 8361/1/36

خاررات:
خارره8
روز اعزام نیرو نزدخ

بود .استاد شی محسن قرائتی که در جمه نیرويهای آمهاده بهرای اعهزام المهرد حضهور خافتهه بودنهد از بهین جمعیه  ،نوجهوان کهوچکی را بل هد مهی

ک د و از او چ د سووا می پرسد تا قدو قواره مع وی او را برانداز ک د و به يمه بفهماند که آرمان يای بسیجیا
1873737631

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید داوود قیصری
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :ابوریحان بیرونی ،شهید بهشتی المرد و شهید غریبی الرستان
زندگی نامه:
سهها  8331در روسههتای "ک ههدر کههشه بل ههد" از توابه شهرسههتان المههرد در خههانواده ای مههبي ی و عاشه والخه دخهده بههه جهههان گشههود .از کههودکی بهها آدا و اخههش
اسشمی تربی شهد و بها شهرک در مجهال

مهبي ی ،در

عشه و اخثهار را از مکته سهرخ عاشهورا فهرا گرفه .تحصهیشت ابتهداخی را در زادگهايش و روسهتای "ک هدر

شههی " ،دوره ی راي مههاخی را در مدرسههه ابورخحههان روسههتای "سههی ار" و تحصههیشت متوسههطه را در دبیرسههتان يههای شهههید بهشههتی "المههرد" و شهههید غرخ ههی
"الرستان" ادامه داد.
در ي امهه يجهوم بی ان هان بهه کشهور اسهشمی ،بههه پیهروی از فرمهان امهام خهوخش ريسهاار میهدان يههای ج ه

شهد .په

از رهی دوره ی آمهوز

غواصهی در "سههد

گتونههد" ،در جزخ هره مج ههون بههه مصهها دشههمن بعث هی رفه  .سههرانجام بهها شههرک در عملی هات بههزر کههربشی  1در م طقههه شههلمچه بههه وصهها مع ههود و ف هیض عظ هیم
شهادت رسید .روحش شاد

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
به نام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و با سشم و درود به ري ر ک یر انقش اسشمی اخران و سشم بر تمامی شهدای صدر اسشم.
ب ا به وظیفه دخ ی و شرعی خود که خکی از مهمترخن وظاخ يهر مسهلمان جههاد در راه خداونهد اسه  ،مهن نیهز وظیفهه خهود دانسهتم کهه يهر رهور اسه باخهد بهه ج ههه
يای ج

علیه بار بروم و دَخن خود را بهه اسهشم ادا نمهاخم .بعهد از چ هدخن بهار تصهمیم گیهری دربهاره رفهتن بهه ج ههه سهر انجهام در تهارخ  61/88/83اخهن تصهمیم

من و آرزوی يمیش ی ام خع ی رفتن به ج هه و ج یدن در راه خدا برآورده شد.
ام مسلمان و قهرمان و شهید پرور اخران مخصوصاٌ ايهالی اخهن م طقهه! اخهن پیهام حقیهر را حهداق از خهاد ن رخهد و آن اخهن کهه باخهد تها فت هه در عهالم اسه  ،ج یهد .و
امام عزخز را ت ها ن بارخد و تا جان در بدن دارخد ،بج ید .تا يم برای اسشم و يم برای خودتان کاری کرده باشید .دَخن خود را به اسشم ادا کرده باشید.

وصیتم به پدر و مادر عزخزم اخن اس که ص ور باشه د و در مهر مهن گرخهه نک هد و اگهر مهی توانیهد شه های چهارشه ه دعهای توسه و شه های جمعهه دعهای کمیه
برپا ک ید.
و چ دخن جلد کتا دارم که آن يم سر مزارم ب بارخد تها عمهوم مهردم مسهلمان از آن اسهتفاده نماخ هد و در آخهر از تمهامی اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه مهرا حهش
ک د و بدخهای مرا ب خش د.
وصیتم به يم س رانم اخن اس که س ر خود را خع ی مدرسه را حفظ نماخ د و با جدّخ و تش

در

بخوان د تا بتوان د در آخ ده خدمتی به اسشم نماخ د.

داوود قیصری

خاررات:
خارره8
يمانطور که مادر ،دانه يای تس ی ا

را ريا می کرد ،مکثی کرده و از عشقه يای دردانه ا

به حضور در ج هه و عم به فرمان امام زمانش می گف :

« داوود خیلی محجو بود و حیای خاصی داش  .حر ياخش را بیشتر با دوستانش می زد .از عشقه زخادم به خود
1878131163

خ ر داش و

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید حسن صفری
تاریخ تولد1688/7/6 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :خرد
زندگی نامه:
سا  8333در روستای " قط الدخن " در خانواده ای مبي ی دخده به جهان گشود .تعلیمات دخ ی را
در مکت خانه فرا گرف و در ششمین بهار زندگی قدم به دبستان سلمان فارسی نهاد و پ

از آن

وارد مدرسه ی راي ماخی خرد ال مرد شد .با شروع م ارزات مردم مسلمان اخران علیه نظام ستمشايی،
در س ر مدرسه يماای معلمان و دانش آموزان به م ارزه علیه راغوت پرداخ  .ي امی که رژخم
بعثی عرا يجوم يمه جان ه ی خود را علیه انقش اسشمی آغاز کرد ،با ش اخ عمی از شراخط
کشور ،وارد بسیج شد و پ
دشمن ج ید و سا

از ری آموز

يای نظامی به ج هه ی سومار رف  .با تمام توان علیه

به زادگايش بازگش  .پ

از بازگش به زادگاه با روحیه ای که الهام گرفته از

اخثار و شجاع رزم دگان بهود دوسهتانش را بهه جههاد در راه خهدا دعهوت کهرد .مهدتی بعهد رايهی م طقهه ی عملیهاتی شهو
فت الم ین شرک نمود .سرانجام با قل ی مملو از اخمان جان نثار مع ود کرد و جاودانه شد.

وصی نامه:
باسم ر الشهداء و الصدخقین

شهد و در تهارخ  68/8/8در عملیهات بهزر

از مردم قهرمان پرور و شهید پرور اخران می خوايم که يمیشه يهر کهاری مهی ک هد ،بهه خهاد خهدا آن کهار را انجهام دي هد .ای مهردم بها امهام باشهید و يمیشهه در صهح
ن رد با کافران بج ید تا فت ک ید .و مل يای مسلمان را در از زخر بار است داد و استک ار جهانی بیرون آرخد .
خداخا! من دلم شهادت می خوايد و در پیش اه تو دعا می ک م کهه ای خهدای مهربهان (ارحهم الهراحمین) اگهر شههادت مهن باعهث پیهروزی اسهشم اسه  ،مهرا بهه شههادت
برسان و اگر ماندن من برای اسشم نف دارد مرا ن هدار.
پدر جان و مادر مهربان و ای برادر عزخز و ای خهواير مهربهان! اگهر مهن بهه شَهرَ شههادت رسهیدم ،بهرای مهن يهی گرخهه نک یهد و رايهم [خع هی ] راه شههیدان را ادامهه
ديید  .ای مادر! من رفتم .برادرم غشمرضها و محمهد و دو بهرادر کهوچکم يسهت د .آنهها را سهر جهای مهن ن هاه کهن و روی آن يها را ب هین .چهون مه هم مان هد برادريهاخم
بودم.
والسشم حسن صفری (قط الدخن)

خاررات:
ث

خوايد شد

شهید حسن صفری.bmp
1871671371

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید احمد شادی
تاریخ تولد1685/6/6 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهیداندرزگو
زندگی نامه:
سهها  8331در روسههتای ((آبههدولی)) از توابه شهههر المههرد در خههانواده مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود .دوران کههودکی را در محههیط آرام زادگههايش سههاری کههرد .پ ه
اتمههام تحصههیشت ابتههداخی در " آبههدولی " ،دوره ی راي مههاخی را در مدرسههه شهههید انههدرزگوی المههرد ادامههه داد .دوازده سههاله بههود کههه از په
گرمای دستان مردی را احسا

کرد که درخ سه ز رؤخايهاخش را بها زال زمهزم عشه آبیهاری مهی کهرد .ي هامی کهه ج ه

از

دخههوار يههای بل ههد کههودکی،

عهرا علیهه اخهران ج ههه ای بهه گسهتره

تارخ فراروی رياوخان ررخ ح گشود ،غر در شهکوفه يهای چههارديمین بههار زنهدگی بهود .در تهارخ  66/88/1ريسهاار ج ههه شهد .سهه مهاه بعهد بهه خانهه بازگشه
وبه تحصی ادامه داد .آش اخی با شهورخده حهالی بهه نهام احمهد نمهازی ،دوبهاره او را بهه ج ههه کشهاند .در عملیهات والفجهر مقهدماتی ،در سهماعی عاشهقانه ،رقصهی نماخهان
کرد .در حالی که از زخمهای خمااره بی تا بود به لقای پروردگار شتاف .
می وصا گواراخش باد

وصی نامه:
وصی نامه خاف نشد
خاررات:
ث

خوايد شد

شهیدان علی نعیمی (خوا راس )  ،شهید حسن راستی  -سم راس به ترتی ص دلی شهید غشم زارعی  ،شهید م .bmp
7811716111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید عباس صفایی
تاریخ تولد6/6/87 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه :شهیداندرزگو
زندگی نامه:
سا  8337در محله ی " کهوردان " شهر ال مرد در خانواده ای عاش والخ دخده به
جهان گشود .دوره ی ابتداخی را در دبستان کهوردان و تحصیشت راي ماخی را در
مدرسه ی شهید اندرز گوی ادامه داد .بعد از پیهروزی انقهش عضهو پاخ هاه مقاومه محه بهود و در امهورفري ی فعالیه مهی کهرد .قل هی بهه وسهع اقیهانو
داش و دوستان را مجبو درخای مهر وعطوف خود می کهرد .بها شهروع ج ه
اهلل کرد .چههار نوبه بهه ج ههه رفه و در عملیهات يهای ررخه القهد
عا

دعوت ح را ل ی

گف و ع ا

تحمیلهی  ،بهه پیهروی از مرخهد خهوخش حضهرت امهام خمی هی(ره)عهزم جههاد فهی سه ی

 ،رمضهان وفهت الم هین شهرک کهرد .سهرانجام بها قل هی مملهو از عشه در م طقهه ی دشه

گونه در راه موالخش شرب شهادت نوشید.

زاد پا و زخس پا و رف پا

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
« وَال تَحسَ َنَّ البخنًَ قتِلوا فِی سَ ی ِ اهللِ اَمواتاً بَ اَحیَاءٌ عِ دَ رَبِّهِم خُرزَقونَ»
به کسانی که در راه خدا کشته می شوند ،مرده ن وئید .بلکه زنده يست د و نزد پروردگارخود روزی می گیرند.
اَللّهُمَّ ارزُق َا تَوفِی َ الشَّهادَه فِی سَ ِیلِ َ

در سهی ه

امروز ،تارخ اسشم دوبهاره تکهرار شهده و دوبهاره مکته توحیهد ،در برابهر ابهر قهدرتها قهرار گرفتهه [اسه  ].امهروز ،روزی اسه کهه مهی تهوان حه را از باره شه اخ و
روزی اس که تمام ابرقدرتها چه شرقی و چه غربی ،چهره کثیه خهود را بهه نمهاخش مهی گبارنهد .اک هون کهه عهازم ج ههه ج ه

يسهتم ،وصهی نامهه خهود را در حها

خلوت با پروردگار باری تعالی به رشته تحرخر می آورم .امید اس که با اجرای آن روحم شاد نمائید.
من با آگايی کام از کهم و بهیش شه اختن فقیهه ،راه خهود را انتخها مهی که م و امیهدوارم کهه در عهرو روحهم از زنهدان جسهم ،مهاتم ن یرخهد و بهرای اخهن موي ه
الهی و تکام انسهانی سهوگواری نک یهد و يمان ونهه کهه روحهم [بها] شهادی راه بهه سهوی لقهاء اهلل را دارد ،شهما يهم شهاد باشهید و بهرای بل هد پروازخههای روحهم ،رله
مغفرت نمائید .و براخم در مساجد ،مجل
نو باوشانید و به آنها ت رخ

برادرانم را ل ا

شاد با

ب یرخد .شیرخ ی توزخ ک ید و قرآن بخوانید و بفهمید و با آگايی در مجلسم قدم ب بارخد.

ب وخیهد .بهرادرانم را بها اسهشم و چیزيهای ج هی آشه ا سهازخد و وقتهی بهه بلهوغ رسهیدند بهه آنهها ب وخیهد«:سهشح بهر خها

افتاده را
خاررات:
ث

خوايد شد

شهید ع ا

صفائی سم راس چادر .bmp,شهید ع ا

صفائی .bmp,شهید شیری و شهید ع ا

صفائی نشسته از راس .bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :المرد برادر
نام شهرستان :المرد

شهید رضا کریمی
تاریخ تولد1685/3/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهیداندرزگو
زندگی نامه:
سا  8331درمحلهه چهاه حها ابهو در خانهه ای بها اخمهان متولهد شهد.کهش

په جم ابتهداخی را در زادگهايش ادامهه داد و وارد مدرسهه راي مهاخی شههید انهدرزگو المهرد

شد.جوانی متواض و فروتن بود وت سم يای شیرخن وسهیمای خ هدانش شهادی بخهش محه دوسهتان بهود.بها رلهوع خورشهید انقهش اسهشمی بهه پیهروی از ري هر فرزانهه
انقش در تظايرات و رايایماخی شرک کرد.پ

از تشهکی گهروه مقاومه بهه اخجهاد کتابخانهه خهرای جوانهان يمه گمهارد و بهه ع هوان مسهوو کتابخانهه در تشهوخ و

ترغی جوانان به مطالعه نقش بسزاخی داش .ي امی که عفرخ ج ه
گردخد پ

بهر سهرزمین اخهران سهاخه افک هد کهش

در

را ريها کهرد و رايهی ج ههه يهای ن هرد بها دشهمن

از مايها م ازره با دشمن سرانجام درحالی که سرمس از باده ی شهادت بود بر اثر اصاب ترکش خمااره به آرزوی دخرخ ه ا

رسید.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«فَلیُقَاتِ فِی سَ ی ِ اهللِ البخنَ خَشرونَ الحَیَاةَ الدُّنیَا بِاآلخِرَهِ وَ مَن خُقاتِ فِی سَ ی ِ اهللِ فَیُقتَ اَو خَغلِ فَسَو َ نؤتِیهِ اَجراً عَظِیماً» نساء – 73
مؤم ان باخد در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را به آخهرت برگزخدنهد ،جههاد ک هد .يهر که

در راه جههاد در راه خهدا کشهته شهد ،خها فهت گردخهد ،زود باشهد کهه او را

در بهش ابدی اجری عظیم ديیم.
دلخو

باشید که شکس برای شما نیس  .نه در حیات و نه در شهادت .شهادت فخر اولیاء بوده و فخر ما و شماس .

امام خمی ی
خداخا! حا که در انجام منمورختی الهی يستم ،تو را به خاری مهی رله م و بهه تهو سهوگ د خهاد مهی که م کهه يمیشهه و تها آخهرخن نَفَه  ،در راه مقهد

و بهرای دخهن تهو،

مستحکم و جان برک و راح  ،فداکاری ک م .و اخن وظیفه ير فهرد مسهلمانی اسه کهه در مقابه تجهاوزات بی انهه کهه بهه مهیهن و اسهشم و دخه ش نمهوده ،دفهاع ک هد
و از آن جاخی که اخن ب ده خود را خ

فرد مسلمان خافتم ،دفاع از اسشم و میهن عزخزم را خ

وظیفه شرعی اسشمی دانستم.

بار خداخا! من شیفته آنم که به اخن ب ده حقیر ،اجری عظیم ع اخ فرماخی.
خداوندا! آگايانه اخن راه را انتخا کردم و آگايانه در س ی تو گام بر می دارم .به امید آنکه مرا به فیض شهادت نائ گردانی.
خداوندا! شههادتم را کهه در راه اسهشم و قهرآن اسه  ،باهبخر .و از شهما مسهلمانان مهی خهوايم امهام را ت هها ن بارخهد .از اخهن سه ر آزادی و عهدال و حهامی مستضهعفان
حماخ ک ید و دس در دس يم با وحدت آي ین خود ،با قهدم يهای اسهتوار برخیزخهد و امهر جههاد خهود را بهه جها آورخهد .و مهی دانهم کهه حقیقه واقعهی در میانهه جهان
فشانی ياس .
مع ودا! اخن توفی را به من ارزانی دار تا بتوانم ن ه ان خوبی برای آرمانم ،جهادگری واقعی در حفظ و استقش کشورم باشم.
پروردگارا! اخن توفی را به من عطا فرمای که بتوانم در راه خهدم بهر خله  ،سهشح بهه دسه گیهرم زخهرا کهه «اَلجَ َّه تَحه َ اَرهرا ِ العَهواِلی» بهشه در سهاخه شمشهیر
و نیزه زدن يا ،به دس می آخد.
ای مادر عزخزم! سشم مرا بابخر و رحم خدا به شهیر پاکه کهه يهداختم را مهدخون شهیر حهش و دامهن علهم پهرورت مهی دانهم و اخ ه

بهرای دوام ج ههه ،حه امهانتش

را در راه ح يدخه کرده ای .مادر! اخهن يدخهه کهه دادی م هادا در فقهدانش گرخهه ک هی و افتخهار کهن کهه فرزنهدت در راه رسهیدن بهه خهدا بهه اخهن مقهام بهزر رسهیده
اس  .و ای پدر ارجم دم مرا حش کن و با اسهتقام و صه ر و شهکی اخی از انقهش دفهاع کهن تها اسهشم را بهه دعهای خیهر پاسهداران و رزم هدگان اسهشم در يهر کجهای
جهان[ ،محافظ] باشی.
سخ ی با تو ای امام! ما را به ع وان سربازی ساده بهرای اسهشم و پاسهداری الخه بهرای انقهش اسهشمی باهبخر .يهر چ دکهه مهن حقیهر لیاقه آن را نهدارم کهه بهه اخهن
ام شهید پرور ،سفارشی داشته باشم .ولهی در اخهن مهو توف هده ،اسهتدعا دارم کهه بیهداری و يمیشهه در صهح ه بهودن خهود را حفهظ ک یهد و بها ضهد انقهش برخهوردی
قار و انقشبی داشته باشید.
و اما خوايرانم سخ ی چ د با شما دارم:
خوايرم! حجا تو افتخار توس و وقار تو افتخار توس و افتخار تهو افتخهار ماسه  .از شهما مهی خهوايم کهه زخ ه وار صه ور و شهکی ا باشهی و م هادا په

از مهر مهن

تزلزلی در اخمان شما رخ ديهد .يمچهون کهوه اسهتوار و محکهم و پاخهدار باشهید کهه سهرانجام حه بهر باره پیهروز اسه و صهاح مها خوايهد آمهد و انتقهام خهون مها را
خوايد گرف .
در پاخان از يمه دوستان و برادران و آش اخان خود مهی خهوايم کهه چ انچهه از رهر اخهن حقیهر بهه شهما کهوچکترخن بهی احترامهی خها اذخه و آزاری رسهیده ،مهرا حهش
[ک یهد و ] ب خشههید .شههما را بههه خههدا سههوگ د ،قههدر و ارز

خکههدخ ر را بدانیههد و از غی ه و حسههد و ک ههر و دروغ و حه دنیهها و خشصههه از رذائه اخشقههی ،پريیههز ک یههد.

وقتی از اخن يا دوری جستید ،اخن قدر قهوی مهی شهوخد کهه احسها

مهی ک یهد خهدا را دارخهد مهی بی یهد .ال تهه يهد نههاخی پیهروزی اسهشم اسه  .چهه بکشهیم و چهه

کشته شوخم.
اگر زنده ماندم کهه خوشهحالی دخ هری اسه و آن چشهیدن مهزه پیهروزی اسهشم اسه و اگهر کشهته شهدم مهزه شهیرخن شههادت را چشهیده ام .در يهر حها پیهروزی بها
اسشم اس  .اگر به فیض شهادت رسیدم ،مرا در زادگايم پیش مادرم ،تشیی و در ق رستان محمدخان به خا بساارخد.
به امید پیروزی اسشم بر کفر جهانی
خداخا! خداخا! تو را به جان مهدی تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دار
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
رضا کرخمی اعزامی از المرد

خاررات:
ث

خوايد شد

شهید رضا کرخمی وسط .bmp,شهید رضا کرخمی کشه ب فش نفر دوم .bmp,شهید رضا کرخمی نفر سم راس او .bmp

1878131361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید فایز مختاری دشتکی
تاریخ تولد1687/7/6 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :برهان
زندگی نامه:
غوا

شهید فاخز مختار دشتکی در نیمه سا 8337در دشهت

ابهر از توابه شهرسهتان مرودشه اسهتان فهار

در خهانواده ای بها خمیهر ماخهه مهبي ی متولهد شهد په

از گبرانههدن تحصهیشت ابتههداخی و راي مههاخی بههرای گبرانههدن تحصهیشت متوسههطه بههه شهیراز رفه چههون دوران نوجههوانی و جههوانی فههاخز بهها تحههوالت انقههش اسههشمی و
ري ههری حضههرت امههام خمی هی (ره)و تحههوالت ج ه
ک د.شهید فاخز ق

يمههراه بههود و يمچ هین جههو خههانوادگی خههوبی کههه داشه توانس ه بههه قههو امههام ره صدسههاله را خه

از اعزام به ج هه عضو گروه مقاومه بسهیج حسهی یه ا محمهد( )در شههر سهعدی شهیراز بهود په

ج هه کس نمود اموز

يای الزم را ری نمود و بع هوان غهوا

شه ه ر هی

از اخ کهه موافقه خهانواده را بهرای رفهتن بهه

در واحهد تخرخه لشه ر  81فجهر مشهغو بهه خهدم گردخهد بهه گفتهه فرمانهديی واحهد مهبکور بهرادر

نصراله کتوِِخی زاده در عملیات کربشی  3بهه نحهو احسهن مامورخه محولهه را انجهام میديهد حتهی اخشهان خه

شه تها صه خهود

را زخهر ا اسهتتار مهی نماخهد تها

مامورخه را بههه نحههو احسههن انجههام ديههد در ارامههه عملیهات کههربشی َ 3کههربشی  1شههروع میشههود ودر اخهن عملیهات در م طقههه شههلمچه نیمههه شه  8361/86/18حهین
مامورخ در ا و پرداختن به عم غواصی به م ظور گشودن مع ر جه رزم دگان اسشم به شهادت ناخ می ردد.
وصی نامه:
انهها هلل و انهها الیهه راجعههون و اشهههد ان ال الههه اال اهلل وحههده ال شههرخ
وحدانی خداوند و ن وت تمامی ان یها بخصهو

لههه و اشهههد ان محمههد ع ههده و رسههوله اخ هن حقیهر فههاخز مختههاری فرزنههد اسههداله پ ه

پیغم هر خهاتم حضهرت محمهد ( ) ابهن ع دالهه( ) و امامه علهی ابهن ابیطاله و خهازده فرزنهد

عد و معاد وصی نامه خود را در اخن لحظهات حسها

کهه عملیهات لشهکر اسهشم علیهه اسهتک ار جههانی نزدخه

از اقههرار بههه

و اقهرار و اخمهان بهه

میشهود می وخسهم حها کهه قلهم در دسه و مشهغو

نوشتن اخن مکتو يستم نمیدانم که چه دارم که ب وخسم فقهط اخهن را میهدانم کهه يرچهه دارم از خداسه از دسه و زبهان کهه براخهد کهز عههده شهکر

بهه دراخهد.ب هده

حقیر بر حس وظیفه شرعی و دخ ی و اراع از قران که میفرماخد:وظیفهه موم هان اسه کهه در راه خهدا بها انهها کهه اخهرت را فروخ هه انهد بج هد يهر که
خدا بج د چه کشته شود و چه پیروز شود بزودی پادا

بزرگهی بهه او میهديیم(نسها اخهه .)73ضهمن عهر

کهه در راه

سهشم بهه پهدر بزرگهوارم از شهما میخهوايم مهرا حهش ک یهد

و يمچ ین مادرم را سشم میديم و از او میخوايم که زحم يهای تمهام وقهتش را بهر مهن حهش نماخهد.مهادر جهان يروقه بهه خهاد مهن افتهادی و خواسهتی گرخهه ک هی
به خاد کربشی حسین با

مصی تی بزرگتهر از مصهی

کهربش نیسه کهه سهید الشههدا سهشم اهلل علیهه مهبي را بیمهه کهرد وبها کمها میه رفه شهش مايهه و علهی

اک ر يجده ساله ا
را به خود

را و دخ ر عزخزانش يمه را تقدخم ح تعهالی نمهود .پهدر و مهادر بزرگهوارم مهن امانه خهدا در دسه شهما بهودم خداونهد را شهکر ک یهد کهه امهانتش

برگرداندخد.

خاررات:
برادر شهید نقه میک هد در اسهتان اذرباخجهان شهرسهتان ب ها سهرباز بهودم کهه خه
مرخصی خیلی عجی بود يمان موق خ
فاخز مختار دشتکی.jpg
1877633136

روز بهه مهن ارهشع دادنهد کهه ده روز مرخصهی دارخهد در ان شهراخط ج هی ده روز

ش در خوا دخدم که پسر عموی شهیدمان که احمد مختاری نام داش و سا  8368شهید شده بود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید قهرمان عسکریان پور
تاریخ تولد1681/3/8 :
تاریخ شهادت1637/8/8 :

نام مدرسه :دبیرستان اسالم منش
زندگی نامه:
شهید قهرمان عسکرخان پور بزرگترخن فرزند خهانواده ای روسهتاخی بهود کهه در روسهتای جشه یان رامجهرد از توابه شهرسهتان مرودشه متولهد شهد روز تولهد اخشهان نههم
محرم سا 31می باشهد.در خه

اتها سهاده روسهتاخی پهدر شههید فهردی زحمهتکش بهود کهه ازراه ن ههداری و ن ه هانی از گوسهف دان روسهتا روزی حهش بهرای خهانواده

خود تامین میکرد شههید در دورانهی کهه واقعها از لحهاظ اقتصهادی مشهک داشهت د روزيهای کهودکی خهود را پشه سهر می باشه و تها زمهان شههادتش خداونهد 1بهرادر
دخ هر بهه او داد.دوران ابتههداخی و راي مهاخی را در روسههتای خهود بهه پاخهان رسهانید و بههرای ادامهه تحصهی بههه شهرسهتان مرودشه رفه بها مشههکشت اقتصهادی فههراوان
سهها او دبیرسههتان را گبرانههد و سهها دوم را شههروع کههرد .در تابسههتان سهها  67عههازم ج هههه شههد و در اول هین اعههزام بههر اثههر بم ههاران ش هیمیاخی در جزخ هره مج ههون بههه
شهادت رسید
وصی نامه:
عهدنامه ای از شهید باقی مانده که متن ان بع وان وصی نامه اورده میشود.
عهدياخی را با خداوند متعا بسته ام که مدت  81روز اس
-8خواندن نماز شه -1خوانهدن نمهاز بموقه -3روزی خه

به انها عم کرده ام .

7/8/8366

جهز خوانهدن قهران -3خوانهدن دعهای توسه روزيهای دوشه ه و چارشه ه 1خوانهدن دعهای کمیه در شه

يای جمعه -6خواندن دعای ندبه در ص جمعه -7خواندن دعای سمات در عصر جمعه -1از اخن روز خواندن زخارت عاشورا
خاررات:
مادر شهید می گوخد زمانی کهه قهرمهان بها خه

پیهرزن ت هها در شههر مرودشه زنهدگی میکهرد ومسهتاجر او بهود خه

روز مهن مقهداری پهو بهه صهاح خانه او دادم امها

پیرزن از گرفتن پو امت اع کرد من دلیلش را از پیرزن پرسیدم و پیرزن گف من چون کارياخی از پسر تو دخده ام که دخ ر فکر اجا
قهرمان عسکرخان پور.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید قاسم تمدن
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :شهید اسالمی منش
زندگی نامه:
شهید قاسم تمدن فرزند احمد ايه روسهتای حسهام ابهاد ابهر در سها  8331در خهانواده ای مهبي ی و مستضهع بهدنیا امهد در سهن يفه سهال ی بهه مدرسهه رفه و
تا کش

پ جم در اخن روستا مشغو تحصهی بهود يمزمهان بها درسهش در اخهام تعطهیشت بهه کهار مهی پرداخه .انموقه کهه مهردم خانهه گلهی در

خانه درس کردن کم

میکردنهد شههید در

زخادی بهه مهردم مهی کهرد شههید قاسهم تمهدن در سهن ده سهال ی بهه عضهوخ در گهروه مقاومه بسهیج درامهد .خیلهی فعها بهود و شه ها بهه

گش زنی و و ن ه انی از کوچه يا می پرداخه .بخهارر فعالیه يهای زخهادی کهه داشه مهدتی بع هوان مسهوو گهروه مقاومه انتخها شهد دوران راي مهاخی را يهم در
روستای کوشک

رامجرد به تحصی پرداخ .اخشهان در تمهام رهو زنهدگی احتهرام بهه خهانواده خصوصها پهدر و مهادر و دخ هر اعضهای خهانواده و يمچ هین ايهالی روسهتا

قائ بود فردی مقید به مسائ شرعی و مهبي ی بهود در سها  68بهه فرمهان ب یان هبار انقهش اسهشمی حضهرت امهام (ره)بهه بسهیج رفه و بهرای ج ههه ث ه نهام کهرد
ولی بخارر سن کمش او را ق و نمی کردند با اصرار زخهاد شههید و رضهاخ خهانواده توانسه بهه ج ههه بهرود در اکثهر عملیهات يها شهرک داشه و خهط شهکن بهود.تها
اخ که در تارخ 81/86/8361در عملیات کربشی  1شلمچه به درجه رفی شهادت نائ امد.
وصی نامه:
((و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیا ع د ربهم خرزقون))
((ما دارخد انان که در راه خدا کشته شده اند و در نزد خدای خوخش روزی می خورند)).
اخ جان قاسم تمدن فرزند احمد اعزامهی از روسهتای حسهام ابهاد ابهر از شهرسهتان شههید پهرور مرودشه ب هابر وظیفهه شهرعی اسهشمی عهازم ج ههه ج ه

حه علیهه

بار می شوم و می ج یم تا به نتیجه برسیم کهه اخهن دو نتیجهه دارد خها پیهروزی و تسهلیم کامه در ق ها اسهشم و خها شههادت در راه خهدا ی متعها .بهه فرمهان امهام
می روم در کربشی اخران تا مث خاران امام حسهین (ع) کهه در کهربشی عهرا بهه مح هو حقیقهی پیوسهت د مهن يهم در ک هار خهاران امهام خمی هی در کهربشی خهون بهار
خوزستان و غر دو

به دو

انها اسهلحه رزم در دسه مهی گیهرم و بهه دشهم ان خهود مهی گهوخم مهن سهرباز اسهشمم و ري هرم خمی هی اسه و بهه او مهی گهوخم تها

فت نهاخی می ج یم تا شکس کفر از پای نمهی نشهی یم و بهه امهام ب هوخم اگهر بهدانم کهه بها رخخهتن خهون مهن اسهشم پیهروز و امهام راضهی خوايهد بهود يیچوقه از
تههش

و کوشههش دس ه نخههوايیم کش هید و از خههوا ر یعیخههود صههرف ظر خههوايیم کههرد.اللهههم اجع ه محیهای محی ها محمههد و ا محمههد و ممههاتی محمههد و ا محمههد

(زندگی مرا مان د زندگی محمهد و ا محمهد ب هردان و مهر مهرا مان هد مهر محمهد و ا محمهد قهرار بهده)مهن در فهردای قیامه شهرم ده يسهتم از اخ کهه امهام امهام
حسین (ع) سر روی ت ش ن اشد ومن با بهدن سهالم باشهم از خهدای خهود مهی خهوايم کهه مهرا يمچهون خهاران امهام حسهین (ع) بهه مح هو حقیقهی برسهانم خهداخا چ هد
وقتی اس که انتظار شهادت می کشهم امیهدوارم يمچهون خهاران مح هو خمی هی کهه بهه شههادت رسهیدند مه هم مثه انهها بهه ارزوی خهود برسهم وشههادت را نصهی م
ب ردان خداخا دنیا برای من مث خ

زندان اس دخ هر راقه زنهده مانهدن در ان را نهدارم خهداخا بعضهی از جوانهان در بعضهی شههريا در فکهر پهو و مها ونفه

خهود

يست د اما من به فکر روز قیام يستم که چطور جهوا دوسهتان شههید خهود را بهديم کهه انهان نامهه اعمها خهود را در دسه راسه گرفتهه انهد ودر صه شههدا قهرار
گرفتهاند ولی من خدای نکرده نامه اعمالم را در دس چام ب یه م و سهر شهرم دگی را بهه زخهر مهی گهبارم ،امها خهداخا يرچ هد ب هده گ هکهار و روسهیايم تهو قلهم عفهو بهر
روی گ ايانم بکش و مرا در ص شهدا قرار بده انشااهلل خدا مرا يمچون قاسم ابهن الحسهن (ع) کهه بها بهدن پهاره پهاره بهه شههادت رسهید بهه شههادن برسهان م هر خهون
من رن ین تر از قاسم اس وخا علی اک رو خا علی اصغر يا.از شما خانواده و از پهدرم مهی خهوايم چهون پهدران شههدا صه ر داشهته باشهید و يهر چ هد کهه بهرای شهما يهی
کاری انجام نداده ام و من نمی دانم جوا شهما را بهر روی اخهن کاغهب ناقابه ب وخسهم و از شهما مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و اگهر شههید شهدم و مهی
دانمکه می شوم انشااهلل در برابر دشهم ان اسهتقام ک یهد و حهر يهای انهان را گهو

نديیهد .از شهما مهادرم مهی خهوايم صه ر داشهته باشهید و يمچهون مهادران شههدا

استقام ک ید ير چ د که من پیش شهما عزخهز بهودم امها مهن از شههدای کهربش عزخزتهر نیسهتم در برابهر دشهم ان اسهتقام ک یهد خع هی نمهی گهوخم گرخهه نک یهد بلکهه
گرخه برای شهید خو اس چ ان باشید که دشهم ان از خهود مغهرور ن اشه د و در ضهمن مهادر مهرا به خش کهه بهه حهر شهما ن هودم امها وظیفهه شهرعی داشهتم کهه بهه
ج هه بروم و مرا حش ک ید واز شما خوايرانم مهی خهوايم زخ ه وار باشهید و زخ ه وار کارياختهان را انجهام ديیهد کهه حجها شهما کوب هده تهر از خهون مهن اسه و از
شما برادرانم می خوايم گهو

بهه فرمهان امهام باشهید و ج ههه را تهر نک یهد و بهه ج ههه بیاخیهد و ج ههه را خهالی نک یهد و از بهرادرم حیهدر خیلهی شهرم ده يسهتم کهه

خیلی زحم برای من و پدر و مادرم کشیدی اما نتوانسهتم ج هران که م انشهاهلل خهدا شهما را اجهری عظهیم ع اخه فرماخهد و مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و از شهما اقهوام
و خوخشهان مهی خههوايم کههه ادامههه دي ههده راه داخههی ام اسههماعی بازخهار باشهید و از اخهن بههه بعههد حههر يههای امههام را گهو

ديیهد و بههه ج هههه يهها را پههر ک یهد و اگههر

فرزندانتان خواست د به ج هه بروند جلوی انها را ن یرخد کهه اگهر جلهوگیری ک یهد بهه وصهی مهن عمه نکهرده اخهد و در روز قیامه جلهو شهما را می یهرم بهه فرمهان امهام
باشید از شما جوانان محص می خوايم که حتما خک ار بهرای بازدخهد يهم کهه شهده بهه ج ههه بروخهد چهرا بهه حهر پهدر و مهادر و خها يمسهر خهود گهو

مهی ديیدوبهه

ج هه يا نمی اخید م ر مر فقط در ج هه يا يسه يهر موقه کهه عمهر انسهان بهه سهراخد در يهر کجها کهه باشهید حضهرت اعزرائیه جهان را مهی گیهرد حهاال مها باخهد
بمیرخم چرا به ج هه نروخم و مر پر افتخار را ق و نک یم.ای د تو چرا در اخن جهان بی خ ری
سرماخه تو در اخن جهان خ

کفن اس

ير روز و ش ان در رل سیم و زری

ان يم به گمانم ب ری خا ن ری

خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
خاررات:
اخن خارره از زبان برادر شهید نق گردخده اس .
وقتی مقط ابتداخی را در روسهتا رهی کهرد و مقطه راي مهاخی را در روسهتای کوشهک
م ش رف در انجا چون محیط شهر بود،اخ ار ج هه و ج
قاسم تمدن.jpg
8.jpg, 1.jpg, 3.jpg, 3.jpg
1311131133

را رصد می کرد قصد رف

رامجهرد بهه پاخهان رسهانید.بهرای مقطه دبیرسهتان بهه دبیرسهتان شههید اسهشمی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید دشتی زارع بیدکی
تاریخ تولد1688/5/11 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
شهههید بزرگههوار دشههتی زارع در تههارخ  86مههرداد سهها  33در روسههتای درودزن شهرسههتان مرودش ه در خههانواده ای متههدخن و دارای وضههعی مههالی متوسههط متولههد شههد
دارای چههار خههواير و دو بههرادر بزرگتههر از خههود بهود کههودکی صه ور بههود در سههن سههه سهال ی پههدر

در اثههر عارضههه قل هی فهوت کههرد مههادر

زنهی وارسههته و مههؤمن و

سههخاوتم د بههود کههه سرپرسههتی وی و خههوايران و بههرادرانش را بعهههده گرفه .تحص هیشت ابتههداخی را در روسههتا شههروع کههرد معلههم اخشههان اقههای سههاالر درودزنهی زحمههات
بس هیاری بههراخش کش هید او دانههش امههوزی بس هیار در

خههوان و بهها اسههتعداد و بههايو

بههود نوجههوانی خههو

اخههش و مت هین و دارای صههداق و فههردی ام هین و امانتههدار
بهه سه ش خیلهی جلهو بهود بهه خهانواده خهود

.يمیشه به دن ا لقمه ای پا ودر امور زندگی حش و حهرام را رعاخه میکهرد .در امهر بهه معهرو و نههی از م کهر نسه

توصیه میکرد ش يا با وضو باشهید و بخوابیهد.مهردم و يمسهاخه يها از او راضهی بودنهد در اجتمهاع حضهوری فعها داشه در مراسهمات مهبي ی شهرک میکهرد بها وجهود
سن کمی که داش در تشیی پیکر اخ اله دسهتغی شهرک کهرده بهود .بهه مهادر خهود و بزرگتريهاخش بسهیار احتهرام مهی گباشه در اواخهردوره راي مهاخی شهو رفهتن
به ج هه را در سر می پرورانیهد امها خهانواده مخهال بودنهد او بها واسهطه قهرار دادن معلهم خهود اقهای درودی و اشه اخان بهاالخره رضهاخ مهادر را بهرای رفهتن بهه ج ههه
جل کرد مدت خ

ماه در پادگهان اموزشهی تخه جمشهید بهود په

روز در ج هه بود در اخن مدت خ

نامه که سرشار از خلهو

از خه

مرخصهی کوتهاه در تهارخ  16ذی الحجهه سها  68بهه ج ههه اعهزام گردخهد مهدت بیسه

نیه و عشه بهه خهانواده بهود بهه دسه خهانواده رسهید کهه در ان نامهه يمهه را خهاد کهرده بهود و بهه يمهه

سشم رسانده بود سرانجام در ظههر عاشهورای سها  68در تهارخ  8368/1/86در عملیهات محهرم در م طقهه عهین خهو

در سهن سهیزده سهال ی در اثهر برخهورد تهرکش

به پهلوی چ به شهادت رسید.
وصی نامه:
در متن زندگی نامه شهید بزرگوار حاالت روحی خاصی داشته و متاسفانه وصی نامه خاصی از اخشان خاف نشده اس .
خاررات:
مادر اخشان نق میک د وقتی شهید دشهتی درج ههه بهوده شه در خهوا مهی بی هد کهه دشهتی بهه نهزد او رفتهه و اسهلحه ا
مادر در خوا چ ان فرخاد می زند که بچه ياخش به دور او جم می شوند و وقتی که از او سوا می پرس د که چه اتفاقی افتاده

را بهه او داده و گفتهه اسهلحه مهرا ب یرخهد

.jpgدشتی زارع
1.jpg, 6.jpg, 1.jpg, 8.jpg, 3.jpg, 3.jpg, 1.jpg, 7.jpg, 1.jpg
1877611311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید غالمعلی محمودی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
در سوم فروردخن 8337در روستای درودزن بخهش رامجهرد شهرسهتان مرودشه بهه دنیها امهد دوران رفولیه را در دامهان گهرم خهانواده خهوخش گبرانهد.مهادر
بسیار مهربان و دلسوز بود از نظر فرمان رداری از پهدر و مهادر و بزرگتهر

می وخهد

کهم نظیهر بهود در مواقه ضهروری بهرای مهن دلسهوزی مهی کهرد و غمخهوار مهن بهود.اگهر مهرا

ناراح می دخد به من دلداری می داد و تا زمانی که ناراحتی من رف نمی شهد خ هده بهر ل هان او دخهده نمهی شهد و اگهر ن رانهی مهن رفه میشهد او بسهیار خوشهحا مهی
شد و مان د گ شکوفا مهی گردخهد.غشمعلهی در دوران کهودکی خیلهی ک جکهاو و جسهتجو گهر بهود يهر مسهوله ای کهه بهراخش بوجهود مهی امهد و قهادر بهه در ان ن هود
سوا می کردو تا قان نمی شد دس از سوا کردن برنمهی داشه بها دوسهتان خهود بهه مهربهانی برخهورد مهی کهرد .دوسهتان او نیهز وی را خیلهی دوسه مهی داشهت د و
بیشتر وق يا به خانه ما می امدند و سراغ غشمعلی را می گرفت هد و بها او بهازی مهی کردنهد بهرای دوسهتان خهود يمچهون شهمعی بهود انهها را خیلهی دوسه مهی داشه
از چیزياخی که داش به انها می داد در مدرسهه شهاگرد مه ظم و زرن هی بهود يیچوقه معلمهش را ناراحه نکهرد.معلمهین نیهز او را خیلهی دوسه مهی داشهت د و يمیشهه
به ما سفار
به پدر
سفار

می کردند که او پسر مود و اخ هده خهوبی پهیش روخهش اسه .غشمعلهی بهه در

نیهز در کهار کشهاورزی کمه

مهی کهرد په

و مدرسهه عشقهه زخهادی داشه و ضهمن اخ کهه بهه مدرسهه مهی رفه

از پیهروزی انقهش اسهشمی در جرخهان مسهائ روز قهرار گرفه و روحیهه مهبي ی او تقوخه شهد بهه خهواير

حجا می کرد اگر بدحجابی می دخد به ما می ف کهه بهه فشنهی تهبکر ديیهد.بهه امهام امه و شههدا عشه مهی ورزخهد عکه

می کرد به کتا يای مبي ی عشقم د بهود .در قله

و پوسهتر امهام و شههدا را جمه

خهود پهو جمه مهی کهرد و بهرای رزم هان در ج ههه مهی فرسهتاد خیلهی دوسه داشه بهه ج ههه بهرود و وقتهی

دخد امام در رابطه با ج هه پیام دادند کهه جوانهان عزخهزم چشهم امیهدم بهه شماسه بها خه

دسه قهران و بها دسه دخ هر شمشهیر را بردارخهد و از حیثیه و شهر خهود

دفاع ک ید ،غشمعلی دخ ر ارام و قرار نداش خکاارچهه شهور و عشه شهد و اصهرار مهی کهرد کهه بهه ج ههه بهرود زمهانی اجهازه بهه او داده شهد اشه
شد مقدمات ث

نام را فرايم کرد و به اموز

از چشهمانش جهاری

رف بها يمهه خهداحافظی نمهود و بها مهن نیهز خهداحافظی کهرد .بهه مهن گفه مادرجهان مهن اخ طهور برنمهی گهردم خها ان

شااله پیروز می شوخم خاشهید.به من دلداری داد و گفه باخهد قهو ديهی اگهر شههید شهدم بها افتخهار و سهربل دی در جامهه زنهدگی ک هی يمهه چیهز مها خداسه و باخهد
درا او فدا ک یم اصش در فکر شهادت من ن ا

.اگهر مها مهر را انتخها نک هیم مهر روزی مها را انتخها خوايهد کهرد چهه بهتهر کهه درا خهدا کشهته شهوخم زخهرا خهدا

فرموده انها که درراه من کشته شده اند ،نمرده اند بلکه زنده انهد ودر نهزد مهن روزی مهی خورنهد ودر لحظهه اخهر کهه از خانهه بیهرون مهی رفه ن هايی بهه پشه سهر
بهرای مها رسهید از وضه ج ههه يها بهرای مها نوشهته

انداخ و گف :مادر مهن مهی روم کهه از اسهشم و قهران دفهاع که م .په

از چ هدی نامهه او از ج ههه عهین خهو

بود.گفته بود که اگر کسیمی خوايد از وض ج هه يا باخ ر شود باخد خهود

بهه ج ههه بیهاد .دراخ جها مها دسه توانهای خهدا را بخهوبی در بهین خودمهان حه

مهی ک هیم

و رولی نکشید که خ ر شهادت غشمعلهی بهه دسهتمان رسهید او جهان عزخهز خهود را صهادقانه بهه انقهش و يمهه مستضهعفین و محهرومین عطها کهرد وبهه ارزوی خهود
رسید و او خود را فدا کرد تا ائین خدای متعا پابرجا بماند.

والسشم

وصی نامه:
انا هلل وانا علیه راجعون

ما از اوئیم وبه سوی او بازمی ردخم

درود فراوان به ري ر ک یر و شهدای انقش اسشمی
پدر و مادر عزخزم چون امام اعشم کرد که يمه جوانهان بهه ج ههه برونهد تها بهرادران دخ هر خسهته نمان هد بهه نهدا ل یه
قران و خا ورن اسشمی حفاظ ک م پدر و مادر عزخزم اگهر مهن شههید شهدم ن اخهد کهه شهما خه
را گو

قطهره اشه

گفهتم و بهه ج ههه اعهزام مهی شهوم تها از دخهن و

برخزخهد بهرادران و خهوايران عزخهزم سهخن يهای امهام

ديید تا شما را از ظلم به روش اخی کشاند امام را دعا ک ید و امام را تا پیروزی نهاخی انقش اسشمی ت ها ن بارخد.

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

امام را دعا کتید مهدی را صدا ک ید

خاررات:
خاررات شهید از زبان مسوو و يم رزم شهید نق شده اس .

شهید بزرگوار در م طقه سم راس کله ق دی (موسیان)در خه
خ

پسه دخهده بهانی کهه زخهر ان سه ر نیرويها بهود در حها دخهده بهانی بهود دو سهاع ق ه از شههادتش

خمااره  18به پش س ر خورد و سر و صورت شهید خاکی شد چشم يا

محمودیC1F7F.jpg
1877837316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید مهران مالیی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/14 :

نام مدرسه :نامشخص
زندگی نامه:
شهید مهران مشخی فرزند مرحهوم قربهانعلی در تهارخ  8318/8/8در روسهتای ابهرايیم ابهاد رامجهرد دخهده بهه جههان گشهود انهم روز عیهد سهعید قربهان بهود مههران دوران
کودکی خود را در روستای ابرايیم اباد در ک هار خهانواده ای پهر مههر و مح ه گبرانهد او در سهن يفه سهال ی بها سهختی يهای ان زمهان و ن هود امکانهات دوران ابتهداخی
را شروع کرد در سا با موفقیه ق هو شهد در دوران فراغه تحصهی بهه خهانواده کمه

میکهرد و بعهد از پابهان دوران ابتهداخی،دوران راي مهاخی را شهروع کهرد.در سها

 8366مهران که میدخد چ ونه رزم ده يا از جهان خهود مهی گبرنهد و بهه ج ههه يها میرونهد،ب ابراخن او بها وجهود مشهکشت بسهیاری کهه داشه خهانواده خهود را بهه خهدا
سارد و با توک بهه خهدای متعها از خه
نامو

روسهتای دورافتهاده عهازم ج ههه گردخهد.په

ازث ه نهام و گبرانهدن دوران اموزشهی بهه ج ههه اعهزام شهد .حهدود چ هد مهاه از

و دخن مملک اسشمی دفاع کرد و سهرانجام در عملیهات والفجهر  86در تهارخ  11/81/8366در اثهر اصهاب تیهر مسهتقیم بهه ناحیهه سهر بهه درجهه رفیه شههادت

نائ گردخد((.روحش شاد))
وصی نامه:
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی،خمی ی را ن هدار
رزم دگان اسشم نصرت عطا بفرما،معلولین و مجروحین شفا ع اخ فرما
زخارت کربش نصی ما ب ردان....
خ

ساع سه ،نیم ش 13/1/8366

فرد مسلمان ن اخد از مر بهراسد مادرجان مر مهن در راه اسهشم و قهران شهاخد جوششهی در جوانهان بوجهود اورد ال تهه نهه ت هها مهر مهن بلکهه تمهامی شههیدانی

که در راه ايدا مقد

اسشمی کشهته شهده انهد تهو نیهز خوشهحا بها

کهه فرزنهدت را در راه اسهشم دادی و فارمهه زيهرا ( )از تهو گلهه نهدارد.خداونهدا بهه خ هان ی

ات سوگ د شهادت در راه اسشم را نصی م فرما گ ايهانم را به خش و در صه شههدا قهرارم بهده.بارالهها قهدرت و لطفهی بهه مهن ع اخه فرمها تها در اخهرخن لحظهات عمهر
نام تو را بر زبان داشته باشم.
خاررات:

چون يمزمان خکی از برادران شههید در ج ههه بهوده و از ج ههه برمی هردد يمهه م تظهر برگشهتن مههران بودنهد کهه متوجهه شههادت مههران در اخهرخن روزيهای سها 66
می شوند وقتی چ د نفر از مسولیین ب یاد شهید می خواي د خ ر شهادت مهران را به پدر
مهران مشخی.jpg
1873811713

بدي د چون احتما می دادند بی تابی ک د ا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید دادرس بداغی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید مطهری اب باریک
زندگی نامه:
شهید سا 8337در خانواده ای مخلص و غیهور عشهاخر قشهقاخی از راخفهه از راخفهه شهش بلهوکی ازتیهره بهلهولی بهه دنیها امهد و نهامش را دادر

گباشهت د کهودکی را در

دامان خانواده ای پا و ساده عشاخری گبرانهد ر ه اظههارات خهواير شههید چهون ان موقه پهدر و مهادر شههید زنهدگی بسهیار عشهاخری داشهت د و په ج سها ابتهداخی را
در روستای کوشک

در م ز اقهوام گبرانهد و سهه سها راي مهاخی را در شههر زرقهان گبرانهد و جهه تحصهی در مقطه دبیرسهتان بهه ي رسهتان کشهاورزی ا بارخه

رف بخارر تعص و غیرتهی کهه بهه امها راحه و نهامو

و شهر مهیهن اسهشمی داشه عهازم ج ههه شهد و در تهارخ  8361/86/81در عملیهات کهربشی  1در م طقهه

شلمچه به شهادت رسید.
وصی نامه:
بار خداخا تو گواه با

که برای تو وبخهارر خهدم بهه خله تهو در اخهن راه مقهد

قهدم براشهته و فقهط تهو را میجهوخم و از تهو کمه

میخهوايم .بارالههامرا جهز خکهی از

سربازن خود قرار ده تا بتوانم با قل ی راس و اراده ای قهوی و اخمهان و اعتمهاد بهه تهو بها کهافران م هارزه که م بها سهشم و درود بهه ري هر عهالی قهدر اسهشم و روان پها
شهدا ج

تحمیلی اخ جان دادر

بداغی وصی خود را اغهاز میکه م يمهانطور کهه امهام عزخزمهان فرمودنهد در صهورتی کهه ج ههه يها احتیها بهه نیهرو دارنهد بهر يمهه

واج اس که ج هه يا را گرم ن ه دارند من بهر خهود واجه دانسهته کهه بهه نهدای امهام ل یه

گفتهه و از تمهام زنهدگی خهوخش چشهم پوشهیده و بعهه سهوی ج ههه يها

روانه شوم .وصی من به پدر و مادرم اخن اس کهه بعهد از شههید شهدن مهن صه ور باشه د مهادر جهان مهن امهانتی در نزدشهما يسهتم و يهر وقه الزم شهود بهه صهاح
اصلی ام بر می ردم بعد از شهید شدنم بخارر خهدا گرخهه نک یهد و مشهکی ناوشهید و اگهر خواسهتید گرخهه ک یهد بهرای امهام حسهین (ع) گرخهه ک یهد .خهوايرانم شهما مان هد
حضرت زخ

( ) باشید و به کوری چشهم م هافقین گرخهه و زاری نک یهد م هادا دشهم ان اسهشم از رفتهار شهما سهو اسهتفاده ک هد .بهرادران عزخهزم شهما ادامهه دي هده راه

من باشید و اسلحه به زمین افتاده مرا بردارخد و ن بارخهد سه ر مهن خهالی بمانهد در خهدم بهه اسهشم و مسهلمین کوشها باشهید وصهی مهن بهه بهرادران يهم کشسهی ام
اخن که با در

خواندن ضربه مهمی به اسهتک ار جههانی زده و پشه ج ههه را گهرم ن هه دارنهد و در پشه ج ههه بها م هافقین و دشهم ان داخلهی م هارزه ک هد و ن بارخهد

کههه دشههمن د ر بههین شههما رخ ههه اخجههاد ک ههد و بههه اسههشم و و مسههلمین ضههربه وارد ک ههد .السههشم علههیکم و رحمتههه اهلل و برکاتههه
بداغی8361/1/11
خاررات:

دادر

خواير شهید می گوخد سالر  8318بها کهاروان سهااه مهی خواسهتیم بها کهاروان رايیهان نوربهه شهلمچه بهروخم نمهی دانهم بخهارر مسهنله مهالی بهود خها چیزدخ هری بهرادرم
مخالف میکرد من خیلی دوس داشتم بروم ولی ناچار شدم که انصرا ديم .ش در خوا دخدم که در جاده ای به سم گلزار شهداء
8.jpg
1871111133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید گودرز کشاورز
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :هنرستان علی اباد کمین
زندگی نامه:
شهههید گههودرز کشههاورز در تههارخ  8/8/8337مصههاد بهها اول هین روز نههوروز در روسههتای بههورکی رامجههرد از شهرسههتان مرودش ه در خانواديههای فقی هر و مههبي ی دخ هده بههه
جهان گشود سا  13در دبستان امید روستای بورکی رامجرد تحصهیشت ابتهداخی خهود را شهروع کهرد يهو
شهید بزرگوار وجود داش باعث شد تا تمام معلمان وايهالی روسهتا نسه

بهاالی نهام رده يمهراه بها متانه خاصهی کهه در چههره اخهن

بهه اخشهان ن هاه خاصهی داشهته باشه د درسه در سها يهای پیهروزی انقهش اسهشمی ن هاه و

تفکر اخشان بهه ارمهان يهای انقهش علهی رغهم سهن وسها کمهش بسهیار بهاال بهود .تحصهیشت راي مهاخی خهود را بها رهی مسهاف روزانهه بصهورت پیهاده در روسهتای
شهر رالقانی به اتمام رساند و جه ادامه تحصهی در مقطه متوسهطه بهه ي رسهتان کشهاورزی علهی ابهاد رفه يمزمهان بها رشهد مع هوی و اخشقهی اخشهان از لحهاظ
ورزشی نیز زبانزد بود فوت ا بسیار پیشرفته و در سهط بهاالخی بهازی مهی نمهود در به ويهه ج ه
اسشمی با ل ی

تحمیلهی بها احسها

خطهر نسه

بهه ارمهان يهای مقهد

جمههوری

به ندای امام راح در سا چههارم دبیرسهتان مصهاد بها پهاخیز سها 61ودرحهین تحصهی بهه صهورت داورل انهه و بسهیجی بهه ج ههه يهای حه علیهه

بار شتاف ودر تارخ  3/88/8361در ج هه شلمچه در سن 81سال ی به درجه رفی شهادت نائ امد.
وصی نامه:
به نام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان ،والبخن ام و و يهاجرو او جههاد فهی سه ی ا..بهاموالهم و انفسههم اعظهم درجهه ع هداهلل((بدرسهتی انهان کهه اخمهان اوردنهد و از ورهن
يجرت گزخدند ودر راه خدا با ما و جانشان جهاد کردند انان را نزد خدا مقام بل دی اس و انان بخصو
ساا

رست اران و سعادتم دان دو عالم د)).

خداوندی را کهه مها را در اخهران اسهشمی زنهدگی بخشهید و ري هری بهزر بهه مها عطها کهرد تها از گمرايهی نجاتمهان ديهد و در مسهیر اسهشم بهه حرکه دراورد

خداخا نمی دانم چ ونه به اخن اسشم و انقش خدم ک م ولی اخهن را مهی دانهم کهه شهاخد بها حضهورم در ج ههه کهار کهوچکی انجهام داده باشهم .خهداخا شهايد بها
برای رضای تو به اخن نهاد مقد

کهه

پا نهاده ام و يدفم خدم بهه اسهشم اسه و ارزو دارم مهورد لطه تهو قهرار گیهرم مهن خهود را موظه مهی دانهم کهه جهانم را بهرای

دخ م فدا ک م .خداخا به ما فرص ده که به جم شهدا بایوندخم ودر راه پاسداری از انقش اسشمی تا اخرخن قطره خون خود فداکاری ک یم.
به جهان خرم از انم که جهان خرم ازاوس

عاشقم بر يمه عالم که يمه عالم از اوس

مادر عزخزم شیرت را بر من حش کن واز من راضهی بها

کهه رضهای تهو رضهای خداونهد اسه بعهد از مهرگم نیهز ناراحه ن ها

رخختن تهو فقهط روح مهرا ازار مهی ديهد و شهما ای پهدرم خوشهحا بها
خوايرانم حجابتان را حفظ نموده و يمچون زخ

و بهراخم اشه

نرخهز زخهرا کهه اشه

کهه فرزنهدت را در رتهاه خهدا يدخهه دادی ،فرزنهدی کهه بها تعهالیم قهران اشه ا سهاخته بهودی

باشهید کهه ادامهه دي هده راه حسهین (ع) بهود .بهرادرانم امیهدوارم در مسهیر اسهشم حرکه ک یهد شهما خهو مهی دانیهد

که يمه ما در اخن دنیا مسافرخم و باخد به جاخ اه ابدی بهروخم جاخ هايی کهه اگهر اعمالمهان مهورد رضهاخ خداونهد قهرار گرفتهه باشهد بهه نهور الههی روشهن اسه ودر غیهر
اخن صورت غر ظلم و تارخکی اس .برادرانم سشح به زمهین افتهاده مهرا بردارخهد و جهای خهالی مهرا پهر ک یهد در اخهر ازکلیهه دوسهتان و اشه اخان مهی خهوايم کهه مهرا
ب خشید و شما را به خدای بزر می ساارم.
به امید پیروزی اسشم بر کفر و برافراشته شدن پرچم اسشم در تمام نقا گیتی(( .والسشم))81/7/8361
خاررات:
اخن خارره از زبان خکی از يم محلی يای شهید نق شده اس .
شهید بزرگوار جوانی فعا و زحمتکش بود زمین پدر
چیدن خیار رشخی بودخم تا انها را بار خ
گودرز کشاورز.jpg
7833366666

ک ار زمین ما بهود در ان سها مها خیهار رشخهی کاشهته بهودخم خه

وان ک یم و به میدا

روز مهن کهه کهودکی بهودم بها پهدرم در حها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :رامجرد
نام شهرستان :مرودشت

شهید محمدرضا خسروی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/18 :

نام مدرسه :هنرستان ولی عصر شیراز
زندگی نامه:
شهید محمدرضا خسروی در سا  37در روسهتای دشهت

متولهد شهد دوره ابتهداخی و راي مهاخی خهود را در روسهتا گبرانهد بهرای ادامهه تحصهی سها  63بهه شهیراز رفه

و با چ هد نفهر از بچهه يهای يهم دوره ای خهود در شهیراز در خه

م هز اجهاره ای زنهدگی مهی کهرد و در دبیرسهتان ولهی عصهر شهیراز تحصهی مهی نمهود و يمهان جها

مقههدمات اعههزام بههه ج هههه را فههرايم نمههود در دوره اموزش هی در پادگههان شهههید دسههتغی
راي ماخی دشت

کههازرون بههود بههرای اعههزام بههه امههوز

و مرحلههه او ج هههه از مههدخر مدرسههه

اقای حا ق اد احمدی بع وان معر اسهتفاده نمهود ودر مرحلهه دوم نیهز مجهددا بهه بهرادر احمهدی و يمکهاری مجهدد اخشهان بهه ج ههه اعهزام شهد.اعهزام

او نههام ره از تههارخ 88/1/8361ال هی  11/6/8361بههوده اس ه و اعههزام دوم از تههارخ 83/88/8361ال هی .83/81/8361کههه در تههارخ 83/81/8361در م طقههه شههلمچه بههر
اثر اصاب ترکش به سر به شهادت می رسد.
وصی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیا ع د ربهم خرزقون
((يمانا به کسانی که در راه خدا کشته شوند مرده ن وخید بلکه انان زنده اند و نزد مع ود خوخش روزی می خورند))
با سشم و درود به پیش اه حضرت ولی عصر(عج)و نائ بهر حقهش امهام خمی هی و بها سهشم و درود بهه ارواح پها و مقهد

شههدای صهدر اسهشم تهاک ون وبها سهشم بهر

س ر نشی ان نور علیه ظلم و با سشم ودرود فراوان بهر شهما مله عزخهز و شههید پهرور اخهران .يهم اک هون کهه رزم هدگان پرتهوان اسهشم مهی رونهد تهاکربشی حسهی ی
را از دس صدامیان کافر ازاد سازند و می روند تا به جهانیان بفهمان هد کهه يهی وقه ن اخهد خیها حملهه بهه کشهور عزخزمهان را درسهر باروران هد و میرونهد تها بها قهدرتن
اخمان و عش به اولیای الهی پرچم پرافتخار اسش عزخزمان را در سرتاسهر جههان بهه احتهزاز دراورنهد.بريمهه مها واجه اسه کهه بهه نهدای امهام خمی هی ل یه
رو

سوی ج هه يای عش و اخثار اورخم و بروخم در ک ار اخهن عزخهزان جهان بهه که بهه م هارزه علیهه اخهن راغوتهها تها پهای جهان مقاومه ک هیم و از نهامو

گهوخیم و
و عهزت

و شرفمان دفاع ک یم .باری ای ب دگان خدا چه بهتر که از اخهن تهارخکی يهای جهه و نهادانی بیهرون اخهیم و بسهوی ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه و بسهوی ج ههه يهای
عش و اخثار که سراسر دور تک ر و خودخوايی اس حرک ک هیم تها بهه ب هدگان خهدا بفهمهانیم کهه مها ايه کوفهه نیسهتیم کهه امهام عزخزمهان را ت هها ب هبارخم.خداونهدا
مايم می روخم تا شاخد اسم ما يم در ردخ ب دگان صال خهود ث ه ک هی مهی روخهم تها شهاخد بواسهطه اخهن فرزنهدان بروم هد اسهشم مهورد لطه و رحمه قهرار ب یهرخم

.خداوندا ت ها ارزوی من شهادت در راه دخهن اسهشم اسه .خداونهدا از تهو مهی خهوايم کهه قهدرتی بهه مها ديهی تها بتهوانیم در راه دفهاع از اسهشم و دفهاع از خلقه کوشها
باشیم خداوندا می دانی وقتی که عش تو و اولیای تهو بهه سهر مهی زنهد يهی مهانعی نمهی توانهد سهد راه باشهد و يهیچک

نمهی توانهد ادم را از رفهتن بسهوی معشهو و

مع ود خود بازدارد .ای مل بزر و قهرمان اخران در چ هین مهواقعی ضهروری کهه جههان خهواران مهی خواي هد اسهشم عزخهز را از صهح ه گیتهی محهو ک هد بهر مها ن ه
اس که ساک باشیم و از م ارزه با اخن راغوت اجت ها ورزخهم .ای ب هدگان صهال خهدا فرمهان بهردار ري هر عزخزمهان باشهید تها ذاخهرخن نفه
دفاع ک ید يمانا که خداوند بزر وعده پیروزی داده اس و در ان شکی نیس .

از اسهشم و نهامو

خهود

محمدرضا خسروی ()11/86/8361

خاررات:
برادر شهید نق میک د که ن ام شهادت شهید ،من دوران تحصی ابتداخی بودم خه
کردند من خیلی ک جکاو شدم و حسا
محمد رضا خسروی.jpg
1877618836

روز مدرسهه بهودم يهم کشسهی يهاخم بهه مهن ن هاه مهی کردنهد و بهايم په په مهی

،از پش سر روری که انها متوجه نشوند فهمیدم که می گوخ د برادر من که در ج هه يس شهید شد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید اسکندر احمدی
تاریخ تولد1683/3/8 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه :شهید ایزدی
زندگی نامه:
در سا  36در روستای دره گرم از تواب مسه ی دخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهاندودر سها  68عهازم ج ههه يهای حه علیهه
بار گردخد و در تارخ  68/1/11جان شیرخن را تقدخم مع ود
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نمود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید سعید اکبری
تاریخ تولد1631/8/13 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :شهید ایزدی
زندگی نامه:
اخشهان در سهها  8331در روسهتای چههاه چ ههار بهوان از توابه شهرسهتان ممسه ی متولههد شهد دوران ابتههداخی را در زادگهايش ورايمههاخی را در روسههتای قلعهه که ههه سههاری
کرد ووارد مقط دبیرستان سا دوم دبیرستان عازم ج هه شد ومورخ  8368/3/13به شهادت رسید.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید خدامراد احمدی
تاریخ تولد1681/8/11 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سهها  31در روسههتای مهرابههاد شهرسههتان ممس ه ی متولههد شههد ووتحص هیشت ابتههداخی را در زادگههايش سههاری نمههود و دو سهها در م ههار ج هی يم ههام بهها دخ ههر
رزم دگان ج ید و سرانجام در تارخ  63/81/86بشهادت رسید
وصی نامه:
اگر کسی به ندای اخن ري ر بزرگوار ل ی

ن وخد گ اه ک یره انجهام داده اسه  .مهن کهه خه

تا به وظیفه انسانی خوخش عم کرده باشم
خاررات:
ندارد

فهرد از اخهن مله انقشبهی يسهتم وظیفهه خهود میهدانم کهه بهه ج ههه بیهاخم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید علی احمدی
تاریخ تولد1688/1/17 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سهها  8333در روسههتای رودکهی از توابه ممسه ی دخهده بههه جهههان گشههود تخصهیشت را تهها دوم راي مههاخی ادامههه داد وسهها

عههازم ج هههه شههد و سههرانجام در تههارخ

 13/63/68به شهادت رسید./.
وصی نامه:
دوس دارم يمان د امام سوم شیعیان کشته شهوم تها بها خهون خهود درخه اسهشم را آبیهاری نمهاخم و حهاال کهه بهه ج ههه آمهده ام ت هها جهه حفهظ و حراسه اندخشهه
اسشمی اس ./.
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید علی احمدی
تاریخ تولد1681/8/1 :
تاریخ شهادت36/1/14 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سا  8331در روستای عموخی جاوخهد از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود تها کهش

په جم ابتهداخی در

خوانهد و وارد مدرسهه راي مهاخی قلعهه که هه شهد و در

سا  68خکی از برادرانش به اسارت نیرويای بعثی عرا درامد و درسا  63عازم ج هه شد ودر مورخه  11/1/63به شهادت رسید./.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید دالور ارمغانی
تاریخ تولد1686/1/6 :
تاریخ شهادت1631/8/15 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
درسا 8331در روستای آعه ری از تواب ممس ی متولد شهد تحصهیشت خهود راتها بهه دبیرسهتان ادامهه دادتها اخهن کهه ج ه
فراوان درتارخ 8368به شهادت رسیدند.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

شهد وعهازم ج ههه شهد وبعهداز رشهادتهای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید نصیب اهلل اکبری
تاریخ تولد1686/5/18 :
تاریخ شهادت1635/1/8 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سهها  8333در شهرسههتان ممسه ی در خههانواده ای محههروم ومستضههع دخهده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی .راي مههاخی را در محلههه خههود سههاری کههرد وسهها
ي رستان کشاورزی شد در اخن زمان وارد سااه وبسیج شد وبعداز آموز

عازم ج هه شد ودر تارخ 81/1/61به درجه رفی شهادت نائ آمد.

وصی نامه:
من در برابر مردانی چون شهید بهشتی مطهری ودستغی رجاخی وباي ر کوچکتر از آن يستم شهید به حسا آخم
خاررات:
ندارد

وارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید علی یار امینی
تاریخ تولد1684/5/11 :
تاریخ شهادت37/6/8 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
اخشان در سها  8331در روسهتای گل هاه جاوخهد از توابه ممسه ی چشهم بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی را رهی کهرد ووارد سهط متوسهطه شهد و وارد
متوسطه شد در سا 8367عازم ج هه يای ح علیه بار شد ودر مورخه  3/3/67شرب شهادت را نوشید.
وصی نامه:
ندار
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید مهرنوش ایزدی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/1 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سا  8337در روستای کجاخی از تواب ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی را بها موفقیه سهاری نمهود و بعهد از شههادت بهرادر
و عشقه او به انقش و ارمانهای ان س

دارخهو

اخهزدی عشه

شد تا سرانجام مورخ  8/1/8361در م طقه حا عمران رفی شهادت ناخ امد

وصی نامه:
خداوندا تو خود اگايی که يد مها ازادی مهوم ین از زخهر سهتم کهافران بهوده اسه  .بهرادران و خهوايرانم پشهتی ان روحانیه غزخهز باشهید و روابهط خهود را بها انهها زخهاد
ک ید که اسشم به وسیله انها زنده اس .
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید جعفر آرایش
تاریخ تولد1631/3/11 :
تاریخ شهادت1631/3/11 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
درسهها 8331درخههانواده ای مههبي ی ومتههدخن در روسههتای برمه
8361دربسیج سااه پاسداران ث
وصی نامه:
ه
خاررات:
ندارد

چشههم بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی وراي مههاخی را در جابههه گبرانی هد بعههداز دوران راي مههاخی درسهها

نام وبعداز اتمام درسش عازم ج هه شد در 8361/6/11شرب شهادت را نوشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید زواره حسنی
تاریخ تولد1684/11/8 :
تاریخ شهادت1635/1/17 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سا  31در خانواده ای مبي ی دخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی را در زادگهايش و جهه ادامهه تحصهی راي مهاخی وارد مدرسهه شه انه روزی ممسه ی شهد
و بعد از ان در ازمون دبیرستان شهید بهشتی شیراز پبخرفته شد ودر سا  61رايی ج هه شد و در تارخ  86/66/61شرب شهادت نوشید./.
وصی نامه:
به واج ات ايمی بديیهد واز غی ه دوری ک یهد از شهما امه حهز اهلل وبخصهو
پیروز شوخد./.
خاررات:
شرک فعا در کلیه مجال

و محاف مبي ی و انقشبی

از مهردم م طقهه میخهوايم کهه بها يهم متحهد شهوخد تها انشها ...بهر تمهام مشهکشت

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید فضل اهلل حسنی
تاریخ تولد1651/5/13 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سهها  8316در روسههتای پیراشههکف از توابهه ممسهه ی دخههده بههه جهههان گشههود وتحصههیش ابتههداخی را در زادگههايش سههاری نمههودپ
راي ماخی وارد دبیرستان عشاخری شیراز شد وسا
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

وارد ج هه يای ج

از اتمههام تحصههی در دوران

شد و سرانجام در مورخه  17/86/8361در عملیات کربشی  1به شهادت رسید

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید چنگیز پیروزی
تاریخ تولد1685/11/1 :
تاریخ شهادت1631/11/1 :

نام مدرسه :شهید صدر
زندگی نامه:
در سا  8331درخانواده فقیهه و تهیدسه در روسهتای چم ه دخهده بهه جههان گشهود .دوران ابتهداخی را بها رنهج پشه سهر گباشه و تحصهیشت راي مهاخی خهود را بها
موفقیه بههه پاخهان رسههانید .چ ههدخن بههار عههازم ج هههه ای حه علیهه باره شههد و در عملیهات محههرم و والفجههر شههرک نمههود سههرانجام در مههورخ  1/81/8361در م طقههه
جوانرود جان شیرخن تقدخم اسشم و میهن کرد.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید محمدکریم انصاری
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/1 :

نام مدرسه :شهید مرادی
زندگی نامه:
در سا  8331در خانواده مبي ی در روسهتای فهلیهان دخهده بهه جههان گشهود و تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه سهاری کهرد و وارد دبیرسهتان شهدکش
دوم دبسیرستان بود که عازم ج هه شد و در مورخ  8/81/66به شهادت رسید
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید فرج اله حسنی زاده
تاریخ تولد1684/11/17 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :شهید مرادی
زندگی نامه:
درسهها  8331از خههانواده مههبي ی در م طقههه پراشههکف دخهده بههه جهههان گشههود .دوران ابتههداخی و راي مههاخی را در م طقههه رسههتم بههه اتمههام رسههاند و در سهها 8361رايهی
ج هه ای علیه بار شد در سا  8366برای دوم رايی ج هه شد و در مورخ 81/8/8366در عملیات کربشی  1به درجه رفی شهادت ناخ امد
وصی نامه:
ن بارخد خون مطههر شههدا پاخمها شهود و خهدای نهاکرده اخهن ضهد انقشبیهون از فرصه اسهتفاده ک هد و ظهور دخ هری بشهود پیهرو اسهشم و انقهش باشهید نسه
اسشم و قران به تفاوت ن اشید و يمیشه ادامه دي ده ی راه شهدا باشید.
خاررات:
ندارد

بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید قاسمعلی احمدی
تاریخ تولد1683/7/6 :
تاریخ شهادت38/5/11 :

نام مدرسه :شهید مفتح
زندگی نامه:
در سا  36در روسهتای صهحرای بیهد شهرسهتان ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود بعهد از اتمهام دوران تحصهیلی ابتهداخی وراي مهاخی در زادگهايش بهرای ادامهه تحصهی
وارد ي رسههتان کشههاورزی ا بارخ ه

شههد  .بههرای اول هین بههار وارد ج هههه کردسههتان شههد وبههه رزم ههدگان لشههکر  33المهههدی پیوس ه و در تههارخ  81/1/63بههه شهههادت

رسید./.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
در فعالیتهای فري ی و مبي ی وانقشبی شرک می مود و عضو انجمن اسشمی ي رستان بود
مداح اي بی بود ودر مراسمات مبي ی نوحه سراخی می مود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید محمد امین احمدی
تاریخ تولد1651/1/11 :
تاریخ شهادت35/11/8 :

نام مدرسه :شهید موسوی
زندگی نامه:
در سها  8316در روسهتای عمهوخی جاوخهد دخهده بههه جههان گشهود و در دوران رفولیه پهدر

را از دسه داد و تحصهیشت را تها کهش

په جم ابتهداخی ادامههه داد و از

سا  68تا  61وارد ج هه ح علیه بار گردخد و در تارخ  63/86/61به شهادت رسید./.
وصی نامه:
ما يرچه دارخم از اسشم اس و کسی که اسشم دارد از يهی قهدرتی بهیم ويهرا
اخن انقش زمی ه ساز حکوم مهدی (عج) باشد
خاررات:
ندارد

نهدارد  .از مهردم عزخهز مهی خهوايم کهه زخهر بهار ظلهم وسهتم نرونهد زخهرا مهی خهوايیم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید باقر اکبری
تاریخ تولد1635/11/15 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :شهید موسوی
زندگی نامه:
درسهها 8363در خههانواده ای متههدخن ومههبي ی چشههم بههه جهان شههوددوران ابتههداخی را در زادگههايش ودوران راي مههاخی را در روسههتای يمجههوار سههاری کههرد سهها
بسیج شدآموز

وارد

نظامی دخد رايی ج هه ح علیه بار شد ودرمورخه 8361/86/11در عملیات کربشی 1در م طقه شلمچه به شهات رسید.

وصی نامه:
شهادت سهعادتی اسه کهه نصهی يمهه که
برندارخد.
خاررات:
ندارد

نمهی شهود اک هون چهون در حها کهوچ باشهم بهرادرران ج ههه يها را خهالی ن بارخهد امهام را دعها ک یهد دسه از م هارزه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید عباس انصاری
تاریخ تولد1684/8/61 :
تاریخ شهادت1633/8/14 :

نام مدرسه :شهید موسوی
زندگی نامه:
اخشههان در سهها  8331در روسههتاخی از تواب ه ممسهه ی چشههم بههه جهههان گشههود تحص هیشت ابتههداخی وراي مههاخی را بااسههتعداد بههاال بههه پاخ هان رسههید و در کههش
دبیرستان پاس داد وعازم ج هه شد ودرمورخه 81/3/63به شهادت رسید.
وصی نامه:
امیدوارم شهادت که يمان سعادت اس نصی م گردخد تا توانم به ندای حسین زمان ل ی
خاررات:
ندارم

گوخم.6

او

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید یحیی اکبری
تاریخ تولد1681/5/15 :
تاریخ شهادت1635/1/16 :

نام مدرسه :شهیدمرادی
زندگی نامه:
اخشههان در سهها  8331در روسههتی چههاه چ ههار بههوان از تواب ه ممس ه ی دخ هده بههه جهههان گشههود تحص هیشت ابتههداخی وراي مههاخی را بهها موفقی ه گبرانی هد ويمزمههان بهها در
خواندن در بسیج ث

نام وآموز

نظامی دخد در سا 8361عازم ج هه شد ودرسا  8361به شهادت نائ آمد.

وصی نامه:
مادوس دارخم يم بمانیم ويم بمیرخم از خونمان حرک بوجود آخد دس مستک ران را از مستضعفان کوتاه ک یم.
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید رمضان امیری
تاریخ تولد1687/6/14 :
تاریخ شهادت1638/8/1 :

نام مدرسه :شهیدمرادی
زندگی نامه:
اخشههان در سهها 8337در روسههتای ته رخهزی از توابه ممسه ی دخهده بههه جهههان گشههود تحصهیشت راي مههاخی وابتههداخی را بهها موفقیه سههاری کههرد در سهها 8363عههازم
ج هه يای ن رد ح علیه بار شد ودر سا 8363شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
ای جوانان نک د در رختخوا ذل بمیرخد که حسین در میدان ن رد شهید شد ای جوانان م ادا در غفل بمانید امام علی در محرا به شهادت رسید.
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید نجف قلی احمدی
تاریخ تولد1681/4/1 :
تاریخ شهادت1631/1/61 :

نام مدرسه :شهیدمفتح
زندگی نامه:
درسا 8338درروسهتای رودشهیر از اتوابه ممسه ی چشهم بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی را در يمهان جها گبرانهد واخشهانم در سها 8361نهدای حه را
لی

گفته وبه ج هه رفت د.

وصی نامه:
می روخم تا اسشم عزخزمان را نجات ديیم ظالمین ومستک رخن را نابود ک یم ودرخ اسشم را با خون خود آبیاری نمائیم.
خاررات:
خاعلی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید ذوافقار براتی
تاریخ تولد1633/7/8 :
تاریخ شهادت1633/7/8 :

نام مدرسه :شهید مرادی
زندگی نامه:
در سهها  8333در خههانواده مههومن و مههبي ی از روسههتای فهلی هان دخ هده بههه جهههان گشههود .دوران ابتههداخی و راي مههاخی در زادگههايش سههاری کههرد و بعههداز ان بهها وجههود
مشکشتی فراوان جه ادامه تحصی در مقط متوسطه به شهرسهتان ممسه ی امهد .امها ارامهش خهود را در ج ههه يها دخهد ب هابراخن ث ه نهام و وارد ج ههه شهد در مهورخ
 3/7/8366جان شیرخن خود را فدای میهن کرد و به شهادت رسید .روحش شاد
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد برادر
نام شهرستان :ممسنی

شهید محمود چوبینه
تاریخ تولد1651/1/16 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید موسوی
زندگی نامه:
درسا  8316در روستای برم

سفلی دخده به جهان گشود  .تها کهش

او دبیرسهتان بهه تحصهی ادامهه داد امها عشه بهه امهام و انقهش او را بهه ج ههه يها کشهاند و

درتارخ  3/86/61درعملیات کربشی  1به شهادت رسید
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
عضو گروه مقاوم بود و عشقه فراوانی به کشتی داش و در مسابقات کشتی شرک میکرد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید شکر اهلل برزگر
تاریخ تولد1687/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/17 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
وصی من به جوانان مسهلمان و دخ هی ام اخهن اسه کهه م هادا امهام را ت هها ب بارخهد و در اخهن راه گهامی مهوثر بردارخهدو يرچهه سهرخعتر بهه سهوی ج ههه يها بشهتابید و
س ر يا را پر ک ید و ن بارخد برقدرت يای شر و غر ايدا جمهوری اسشمی را ن اود سازند.
خاررات:
.
شهید شکراهلل برزگر.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید شمس الدین حسن زاده
تاریخ تولد1686/1/14 :
تاریخ شهادت1631/7/1 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
اخ جان شم

الدخن حسن زاده فزرند حا حسن حسن زاده وصی میکه م کهه ب هده بها میه و عشه فهراوان بهه اخهن مکهان ج ه

حه و باره کهه يمیشهه نشهان ر

آن بوده اس که ح پیروز اس روانه می شوم و مايم بخارر ح می ج یم  .چ انچه شهید شوخم خا بکشیم ح پیروز اس .
فقط من از پدر و مادرم تقاضا دارم که په
دوستان ب وخید که شم

الدخن به رايی رفته اس که سرور آزادگان حسین (ع) رفته و شما راه اورا ادامه ديید  .اگر شهید شدم مرا در وراوی خا ک ید.

خاررات:
.
شهید شم

از اخهن کهه بهه درجهه رفیه افتخهار شههادت نائه گشهتم ْ يهی گونهه نهاراحتی نداشهته و افتخهار ک یهد و يمچ هین بهه سهاخر

الدخن حسن زاده.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید علی اکبر راستی
تاریخ تولد1684/11/18 :
تاریخ شهادت1635/3/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
11661361.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید اخمد رستگار
تاریخ تولد1651/11/15 :
تاریخ شهادت1635/11/4 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید احمد رست ار.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید خسرو رستگار
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/1 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید علی زائری
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/8 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
سسی.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید محمد عباسی
تاریخ تولد1661/11/11 :
تاریخ شهادت1631/7/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید محمد ع اسی.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید احمد عبدالهی
تاریخ تولد1687/7/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید احمد ع اللهی.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید یحیی غالمی
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید خحیی غشمی.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید ایرج فریدون نژاد
تاریخ تولد1685/11/11 :
تاریخ شهادت1638/1/6 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید اخر فرخدون نزاد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید محمد قاسمی
تاریخ تولد1681/4/4 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید محمد قاسمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید حسن قربان پور
تاریخ تولد1684/6/13 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
63683.bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید قاسم کمانی
تاریخ تولد1651/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید قاسم کمانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید حسین کهنسال
تاریخ تولد1684/1/11 :
تاریخ شهادت1631/4/11 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهیدحسین که سا .bmp

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید سید کاظم موسوی
تاریخ تولد1681/11/1 :
تاریخ شهادت1631/11/1 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید سید کاظم موسوی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید محمود امینی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :امام صادق (ع)
زندگی نامه:
شهههید محمههود امی هی در خههانواده ای متوسههط و عاش ه والخ ه در روسههتای چههايو در سهها  8331دخ هده بههه جهههان گشههود .تحص هیشت ابتههداخی را در دبسههتان شهههید
موسوی چايو با موفقی به پاخان رساند و سا
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
.
شهید محمود امی ی.jpg

وارد مدرسه راي ماخی امام صاد (ع) مهر شد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید محمود امینی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/6/14 :

نام مدرسه :امام صادق (ع)
زندگی نامه:
بروزرسانی می شود
وصی نامه:
بروزرسانی می شود
خاررات:
بروزرسانی می شود
7811111871

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید محمد خشکیده
تاریخ تولد1681/11/6 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :دانشسرای تربیت معلم امام صادق (ع)
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید محمد خشکیده.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مرودشت خواهر
نام شهرستان :مهر

شهید هادی علیزاده
تاریخ تولد1683/11/1 :
تاریخ شهادت1636/11/13 :

نام مدرسه :دانشسرای تربیت معلم امام صادق (ع) المرد
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
شهید يادی علیزاده.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید علی زارعی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :دبیرستان گله دار
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
.
شهید علی زارعی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :مهر
نام شهرستان :مهر

شهید سید عباس موسوی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :راهنمایی اسیر
زندگی نامه:
.
وصی نامه:
.
خاررات:
.
سید ع ا

موسوی.JPG

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید سیاوش دهقان
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه. :
زندگی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادگی شهید:
سیاو

ديقان

تارخ تولد 8363 :

تارخ شهادت8361:

مح تولد:ش انکاره میم د
مح شهادت  :شلمچه
م طقه عملیاتی:کربشی 3
وصی نامه:

وصی نامه:
خا اخها البخن آم وا اي ادلکم علی . . .
ای اي اخمان آخا شما را به تجارتی سودم د کهه از عهبا دردنها آخهرت نجهات بخشهد دالله که م آن تجهارت اخهن اسه کهه بهه خداونهد و رسهو او اخمهان آورخهد و
به ما و جان در راه خدا جهاد ک ید ،اخن کار از ير تجارتی اگر آگاه باشید برای شما بهتر اس .
اک ون نزدخ

به يف سا اس که اسهتک ار جههانی بها بهه راه انهداختن ج ه

تحمیلهی سهی خروشهان مله مسهلمان و يمیشهه در صهح ه اخهران را متوجهه ج ههه يها

سهههاخته اسه ه  ،اخه هن حقیه هر يمچهههون قطهههره ای از اخه هن سه هی بهههرای يفتمه هین بهههار بهههه فرمهههان امهههام بزرگهههوار م ه هی بهههر

واجه ه بهههودن

شرک در
خاررات:
خارراتی از شهید:
به نق از يمرزم شهید :م طقه عمومی فکه و محور پی ان یزه را خیلهی يها مهی ش اسه د سهاع خهازده شه بهود کهه عملیهاتی در پاسه بهه عملیهات دشهمن شهروع شهد
 .در ابتدای عملیات من سخ مجروح شدم  ،شهید ديقان به رر من آمد و دس و پاخم را که پر خون بود با چفیه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید نعمت اله سپهر تاج
تاریخ تولد1687/3/18 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :احمدی
زندگی نامه:
نام و نام خانوادگی شهید:
سد نعم اله ساهرتا
تارخ تولد 8337/6/13 :
تارخ شهادت 8363/88/11:
مح تولد :روستای ت

رخز

مح شهادت  :م طقه عملیاتی فاو
م طقه عملیاتی :والفجر 1
چ ون ی شهادت  :بر اثر اصاب گلوله
د نعم اله در تاری 8337/6/13
در روستای ت

رخهز متولهد شهد وی در خانواديهای مهومن و بها اخمهان بهزر شهد  .او پهدری زحمهتکش داشه و مهادری سهخ کهو

کهه توانسهت د فرزنهدان خهوبی

چون سهید نعمه الهه تربیه ک هد کهه از دوران کهودکی بسهیار پها و بها اخمهان بهود .شههید تحصهیشت ابتهداخی را در يمهان روسهتا گبرانهد و تحصهیشت راي مهاخی و
دبیرستان را در مدرسه احمدی میم هد سهاری کهرد تها اخ کهه ج ه
پاسداران میم د به عل عشقه زخادی که به ج هه و ج
پیدا کرده بود در آذر ماه سا 8363

شهروع شهد و اخهن نوجهوان بها اخ کهه سهن و سها کمهی داشه  ،علیهرغم مخالفه مسهوولین سهااه

به ج هه اعزام شد .
در ج هه ب ا به اظهار يمرزمانش ،
شهام و شجاعتش زبانزد بقیهه رزم هدگان بهود  .بهه يهر حها او گمشهده خهود را در ج ههه خافتهه بهود  .چیهزی کهه مهدتهای زخهادی بهه دن ها آن بهود بهه آن رسهید و
باالره در  11بهمن يمان سا در م طقه عملیاتی فاو و عملیات والفجر  1به درجه رفی شهادت نائ شد  .روحش شاد و خاد

پرريرو باد .

«نعم اله به ح که نعم کمیابی بود»
وصی نامه:
وصی نامه:
با سشم به ري ر عظیم الشاٌن انقش اسشمی و با سهشم بهه ارواح ری هه کلیهه رهو حه و حقیقه کهه بها نثهار جهان خهود تحهولی بهزر در جامعهه رو بهه زوا بوجهود
آوردند و با سشم به کیه شهداخی که در راه ح و حقیقه جهان خهود را نثهار کردنهد  .آری يفه سها اسه کهه از انقهش ک یهر اسهشمی مهی گهبرد نتوانسهته ام دمتهی
بک م تا اخ که شهیدان راضی باش د يهم اک هون بهر خهود تهرجی دادم کهه شهاخد بتهوانم بها رفهتن بهه ج ههه خهدمتی کوچه

در راه دخهن و اسهشم و مهیهن انجهام ديهم .

برادران عزخز به خوبی آگاه باشید که اخن م افقان نتوان د لطمه ای به انقش اسشمی بزن د.
اخن اس وصی نامه حقیر شما
سید نعم اله ساهرتا
خاررات:
خارراتی از شهید:
به نق از برادر شهید  :شهید بهرادر کهوچکتر مها بهود و يمهه مها اورا دوسه داشهتیم  ،او بسهیار مهربهان و بها اخمهان و پها بهود و ي هامی کهه ج ه
دوتا از برادران دخ رم در ج

بودند پدر و مادرم به او

می گفت د که نرو تا آن دو

شهروع شهد چهون

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید حسین شریفی
تاریخ تولد1685/8/18 :
تاریخ شهادت1631/5/7 :

نام مدرسه :احمدی
زندگی نامه:
نام و نام خانوادگی شهید:حسین شرخفی
تارخ تولد8331/63/13:
خ ان خدمتی:بسیج

نام پدر:امین
مح تولد:حومه میم د فار
تارخ اعزام به ج هه:پا ئیز8366

تارخ شهادت68/1/7:

زخد عملیات رمضان

مح شهادت:ج هه کوش -پاس اه

زندگی نامه:
شهید حسین شهرخفی در مورخهه 8331/63/13در خه

خهانواده ی مسهلمان و عشهاخر در حومهه میم هد فهار

دخهده بهه جههان گشهود نهامش را نهه دلیه اخ کهه در مهاه

محرم الحرام متولد شده بود حسین نهادنهد.دوران رفولیه خهود را در خهانواده ای کهه بها مشهکشت مهالی ورفهايی تهوام امها سرشهار از مح ه وعطوفه بهود گبرانهد.بهه
لحاظ اخ که آخرخن فرزند خانواده بود از عشقه شدخد اعضا خانواده خصوصا پدر برخوردار بود.
از يمان زمهان کهودکی روحیهه شهام ،شهجاع و دلیهری تهوأم باج ه وجهو

خاصهی در وجهود

نهفتهه بهود کهه در اخهن رابطهه زبهانزد عهام و خها

بهود بهه دلیه

زندگی عشاخری که فاقد امکانهات تحصهیلی بهود از سهن يشه سهال ی سها پ جهاه و سهه جهه تحصهی در مدرسهه احمهدی بخهش میم هد ث ه نهام کهرد و امهورات
زندگی اخشهان در زمهان تحصهی بهه عههده عمهه ا
حماخ و مح
روحیه اخثار و مح

کهه سهاکن میم هد بهود قهرار گرفه شههید حسهین در زمهان تحصهی يمیشهه جهزو شهاگردان ممتهاز کهش

و از

معلمین و اولیاء مدرسه خود خصوصا آقای معمار ناظم وق مدرسه بر خوردار بود.
از دوران رفولیه در وجهود شههید حسهین نماخهان بهود از جملهه در زمهانی کهه دوران تحصهیشت ابتهداخی خهود را مهی گبرانهد تغبخهه مقهرری روزانهه

در مدرسه را در اخام يفته جم آوری و آخر يفته،باعشقه فاصله بیسه و په ج کلیهو متهری از میم هد تها محه زنهدگی عشهاخری خهانواده خهود را يمهراه بهرادر

بها پهای

پیاده می پیمودند و تغبخه خود را بهرای پهدر و مهادر وبهرادرانش بهه ع هوان يدخهه مهی بهرد.در اخهام تعطهیشت عیهد نهوروز و تابسهتان بها ذو و عشقهه خاصهی در کاريهای
مربوره (زندگی عشاخری)اعضاء خانواده ا

را خاری می داد و در کاريا ی مشق بار عشاخری به خانواده خود کم

می کرد .

در اخهام زنههدگی ا

خصوصهها در مدرسههه حههامی مظلههومین و محههرومین بودنههد.در فعالیه يههای فري هی مدرسههه يمیشههه نقههش بههه سههزاخی اخفهها مهی کههرد و نسه

بههه

رعاخ ارزشهای واالی اسشمی مقید بود.
با توجه به اخ کهه مهدار

راي مهاخی دخترانهه و پسهرانه در ک هار يهم بودنهد مجدانهه از مسهووالن و مربیهان مدرسهه مهی خواسهت د تها سهاعات تعطیلهی مهدار

يمزمهان

ن اشد تا دختران راي ماخی با خیالی آسوده تر مسیر مدرسه تا خانه را ری ک د.
شهید حسین در زمان او گیری انقش اسشمی بها آنکهه سهن وسها کمهی داشهت د (دوازده سها )در تظهايراتی کهه علیهه رژخهم سهتم شهايی پهلهوی شهک مهی گرفه
شرک گسترده داش و حتی دوستان وآش اخان و يمکشسی يای خود را نیز به شرک در تظايرات علیه رژخم شاه تشوخ و ترغی می نمود.
و مردم را نیز نس

به شه اخ شخصهی و ايهدا واالی امهام خمی هی (ره)تشهوخ مهی کهرد و بها وجهود آنکهه ي هوز بهه سهن تکلیه نرسهیده بهود خهود را مقلهد ري هر

ک یر انقش امام خمی ی(ره)معرفی می نمود،و از مرجعی و مقتدای خود پشتی انی و دفاع می کرد.
از فرمهان ب یان هبار جمههوری اسهشمی م هی بهر

خشصه به لط خداوند متعها و يمه و پهاخمردی حضهرت امهام خمی هی(ره)انقهش اسهشمی بهه وقهوع پیوسه په

تشکی ارتش بیس میلیونی حسین شرخفی با سهن کمهی کهه داشه در اخهن لشهکر الههی ث ه نهام و بهه عضهوخ بسهیج مستضهعفین در آمهد و در روز تشهکی سهااه در
میم د با شور و شع بسیاری فعالی می کرد و سر از پای نمی ش اخ که حتی مسوولین امر از اخشان خارراتی به خاد دارند.
در پاخیز8366در سن 81سال ی س ر مدرسه را تر گفتهه وجهه حفهظ و حراسه از مهیهن اسهشمی و خهاری رسهاندن بهه رزم هدگان اسهشم پها بهه سه ر ج هه نهادنهد
و از رر سااه پاسداران انقهش اسهشمی بهه ج هه يهای کويستانی،سهرد و صهع الع هور و پوشهیده از بهر غهر کشهور اعهزام شهدند.په
مهر و مح

برای خانواده می نوخسد کهه در آن نوشهته شهده بهود«بها تعهدادی از بهرادران اعزامهی از میم هد فهار

از مهدتی نامهه ای آک هده از

در قلهه يهای نوسهود(تاهه نهو دوشهه)مشهغو ن هرد بها

بعثیان يستیم».
ج هه ای کهه اخشهان در آن بهه مهدت شهش مهاه حضهور داشهت د فاقهد راه يهای ارت هاری و مواصهشتی بهود بطهوری کهه تجهیهزات نظامی،آذوقهه و پوشها را بهه وسهیله
قارر به آنجا حم و در اختیارشان قرار می گرف .
پ

از پاخان دوره شش مايه با ل ا

رزم و پوتین که هه ای کهه بهه تهن داشه بهه مرخصهی آمد،اخشهان درآنجها چ هان درخشهیده بهود کهه بهه پها

شهجاع و اخثهاری

که در آن م طقه از خوخش نشان داده بود مهورد تشهوخ مسهوولین امهراز جملهه فرمانهديی که سهااه قهرار گرفتهه بهود.شههید حسهین شهرخفی در زمهان ج ه

از درخافه

حقو ناچیز مستمری خوخش پريیز کرد بطوری که به اصرار خکی از يمرزمانش حقوقش را درخاف کرده بود يمانجا آنرا به ج هه ايداء نمود.
چ د روزی را در ک ار خانواده بود تا اخ کهه دوری از خهانواده را بهه حضهور در میهدان رزم تهرجی داد و دوبهاره بهه سهااه مراجعهه و رايهی ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه در
م طقه ج و کشور می شود.
پ

از دو ماه حضهور در ج ههه بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره از ناحیهه پها مجهروح و جهه مهداوا بهه پشه ج ههه اعهزام شهدند.مهدتی را در خکهی از بیمارسهتان يهای

ايواز(شهید چمران)تح درمان بود،سا

جه به ودی کام به میم د آمد.

ي وز به رور کام از مجروحی خوخش به ودی حاص نکرده بهود و آثهار جراحه در پهاخش پیهدا بهود کهه بها شه یدن خ هر آزاد سهازی خرمشههر،اراده رفهتن بهه ج ههه و
پیوستن به لشکرخان اسشم کرد.يمراه گرويی از رزم دگان بهه ايهواز اعهزام و از آنجها بهه م هار ج هی شهر بصهره رفه و در عملیهات رمضهان شهرک جسه .در سهه
مرحلهه از په ج مرحلههه عملیهات رمضههان حضههور فعهها داشه و در مرحلههه په جم عملیهات رمضههان از رههر تیه 33المههدی(عههج)بههه اتفها تعههدادی از دخ ههر يمرزمههان
بسیجی مجر خهود جهه تخلیهه شههدا و خهاری رسهاندن بهه مجهروحین بهه لشهکر77خراسهان در م طقهه کوشه

مهنمور شهدند و په

از رشهادتهای زخهاد (بهه نقه از

خکی از يمرزمانش)درسهخ تهرخن صهح ه ی ن هرد بابعثیهان درتهارخ  68/1/7درج ههه ی کوش ،پاسه اه زخدشهرب شهیرخن شههادت رانوشهید امها بهدلی موانه اخهباخی
اخجادشههده توسههط بعثیهان عراقهی پیکرپهها اخشههان وتعههدادی از يمرزمههانش درآنجهها مانههد الزم بههه ذ کههر اسه کههه په
قرارگاه حضرت خاتم االن یاء( )شهادت اخشان راتاخیدکرد.
چ د بیتی شعر يمیشه ورد زبانش بود وبر روی اغل کتابهاخش می نوش .
بر مشامم میرسد ير لحظه بوی کربش

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربش

ای اج مهل بده

تا ب یرم در بغ ق ر شهید کربش

در خکی دخ ر از وصی نامه ياخش نوشته اس (شهیدحسین دو وصی نامه نوشته اس )

از خکسهها بههه دن هها تحقیه و تفحههص نهاختهها

ای پدر و مادر گرامیم شما که ما و اموا خود را خم

مهی ديیهد مهن فکهر مهی که م بهتهرخن مها و اموالتهان فرزنهدانتان مهی باشهد په

شهما باخهد خمه

فرزنهدان

خودتان را بديید.
الزم به توضی اس که ازشههید حسهین دسه نوشهته يهای بسهیاری بهاقی مانهده اسه کهه فقهط گلچی هی ازآن تقهدخم حضهورتان شهده اسه .امیهد وارخهم بها شههدای
کربش محشورشوند.
وصی نامه:
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن رحیم
با سشم و درود به امام زمان (عج)و ناخ برحقش امام خمی ی و شهدای صدراسشم بخصو
((رَب ا افرغ علی ا ص را و ث

شهدای کربشی اخران وصی نامه ناقاب خود را آغاز می ک م.

اقدم ا و نصرنا علی القوم الکافرخن))

پروردگارا! بر ما ص ر و مقاومتی فرو رخز،گامهای ما را استوار گردان وما را گروه کافران پیروز کن.
آری اخن بار سومی می اشد که به ج هه ن رد اعهزام مهی شهوم و بهه فرمهوده ی امهام خهود ل یه

مهی گهوخم کهه در سهخ رانی خهود مهی فرماخهد«:جوانهان داورله برونهد

ج هه و اخن مسوله را ح ک د»وما که در شعار يای خود فرخهاد مهی زنهیم(:مها يمهه سهرباز تهواخم خمی هی ،گهو
باخد به عم يم ثاب ک یم و من به فرموده امام خود ل ی

مهی گهوخم چهون مسهوولی سه ین اسه ،احسها

شايد ج اخات پی در پی رژخم بعث عرا می باشهیم در خانهه نشسهتن را ن ه

بهه فرمهان تهواخم خمی هی)اخهن ت هها شهعار ن اخهد باشهد
مسهوولی بسهیار سه ی ی مهی که م ،زخهرا مها کهه يهروز

بهرای خهود مهی دانهیم کهه اخهن عزخهزان مها چ ونهه در ج ههه يها فهدا کهاری مهی ک هد و

حاضر نمی شوند که بار ذل را بابخرند و تا آخرخن قطهره خهون خهوخش مهی ج هد و مهی بی هیم کهه اخهن عزخهزان يهر روز مان هد حسهین بهن علهی (ع)وارد صهح ه ن هرد
می شوند و يمچ ین حسین(ع)شهید می شوند.
ای خوايران وای برادران چرا خود را در برابر خدا و خهون شههیدان مسهوو نمهی دانیهد چهرا اخ قهدر بهی تفهاوت يسهتید،در روز قیامه جهوا خهون شههیدان را چهه مهی
خوايید بديید ،چرا بی تفاوت يستید و يی حرکتهی در راه چیشه رد انقهش اسهشمی بهه خودتهان نهم ی ديیهد آخهر تها کهی اخهن عزخهزان مان هد گه پرپهر شهوند و شهما
بی تفاوت بمانید ،به خدا من ت ها آرزخی که دارم اخن اس که در راه خهدا و امهام خهود خهون و جهان خهوخش را نثهار که م و اخهن را بهه خهوبی مهی دانهم کهه در رختخهوا
مردن ن

بسیار بزرگی اس .برادر و خواير عزخزم چرا اخ قدر از مردن وحش دارخد ،اخن يم مردن در راه خدا .

پیام ر اکرم ( )می فرماخ د«:يی قطره خونی در مقیا

حقیق در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا رخخته شود بهتر نیس »

خاررات:
خارراتی از شهید:

بهه نقه از يمرزمهان شههید:وقتهی شههید حسهین مجهروح شهد تهرکش خماهاره بهه تهه پهوتین او اصهاب و پهوتین و پهاخش

را به يم دوخته بود.
می خواستم او را کم

ک م تا به پش ج هه م تقلش ک یم ولی شهید حسین موافق نکرد و يمچ ان ما

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید حسن ناصری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :دانشسرای تربیت معلم فیروز آباد
زندگی نامه:
زندگی نامه :
شهید حسن ناصری فرزند قاسم در سا  8336در خهانواده ای مهبي ی متولهد شهد  .شههید حسهن ناصهری پسهری بهود بها اخمهان  ،شهجاع و خهو
دلسوز که يمیشه خ ده بر ل انش نقش داش  .ساده پهو

اخهش و کهم توقه و

بهود و سهاده مهی زخسه  ،بها دوسهتانش شهوخی يهای بسهیار مهی کهرد  .دلهش پها بهود و يهی وقه کی هه

کسی را به د نمی گرف و حتی در دوران ابتداخی اگر کسی از او ناراح می شد سعی می کرد رضاخ او را جل ک د .
شهید حسن ناصری از خانواده با اخمان و زحم کشهی بهود  .چهون پهدر
او نیز در تمامی کاريا به پدر کم

می کرد تا آنجا که بعضی مواقه از در

بهرای کسه روزی حهش مج هور بهود يهم کاريهای کشهاورزی انجهام ديهد و يهم دامهداری .
خوانهدن عقه مهی مانهد امها شههید پهر تهش

بهود و سهعی مهی کهرد عقه مانهدگی يهای

خود را ج ران ک د  .وی خهط زخ هاخی داشه و بهه خهط نوخسهی عشقهه داشه  .او ي هر دوسه بهود و در دوران ابتهداخی و راي مهاخی يهر وقه در مدرسهه مهی خواسهت د
تواتر اجرا ک د نقش ر ز را به او می دادند و او خیلی ساده و قش

آن نقش را بازی می کرد .

او دوران ابتداخی و راي ماخی را در زادگايش ش انکاره به پاخان رساند و او با دبیران دوره راي ماخی خاررات شیرخ ی داش .
وی به ورز

ياخی از ق ی فوت ا و والی ا عشقه داش و نیهز بهه موتهور سهواری عشقهه بسهیار داشه و تها آنجها در اخهن کهار پیشهرف داشه کهه در جهاده يهای آزاد

می توانس کاريای نماخشی انجام ديد .
يمه دبیران دوره راي مهاخی شههید ناصهری اخشهان را دوسه داشهت د و در پاخهان تحصهیشت راي مهاخی پیشه هاد ث ه نهام در دانشسهرای تربیه معلهم فیروزآبهاد را بهه او
دادند .
شهید ناصری در دانشسرای تربی معلم دوران دبیرستان را شهروع کهرد  .در اخهن اخهام بهه خهارر عشقهه ای کهه بهه ج ههه و ج ه
چ د ماه در م طقه شلمچه در اثر اصهاب گلولهه بهه سهر
رايش پر ريرو باد

داشه بهه ج ههه اعهزام شهد و بعهد از

شهرب شههادت را نوشهید و بهه دخهدار مهوالخش  ،سهاالر شههیدان  ،امهام حسهین (ع) شهتاف  .روحهش شهاد و

وصی نامه:
ندارد
خاررات:
خارراتی از شهید :
به نق از علی رج هی از دوسهتان شههید  :شههید دوران راي مهاخی را مهی گبراندنهد  .خه

روز بهه عله ن وشهتن تکهالی خهود معلهم او را از کهش

گف برو و ولی خود را بیاور  ،شهید حسن ناصری داش از مدرسه خار می شد که من ( علی رج ی ) او را

اخهرا کهرد و بهه او

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید قربانعلی غضنفری
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/11 :

نام مدرسه :دبیرستان قاموس
زندگی نامه:
شهید قربانعلی غضه فری در سها  8333در روسهتای شه انکاره پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .وی نهوزادی خهو
کرد سا

سهیرت بهود.اخهن دوران را درآغهو

گهرم مهادر سهاری

پا بهدوران کودکی گباشه .سهاخرخن او را کهودکی بهايو  ،وصهف متهین بهودن را درچههره مظلومانهه اومیدخدنهد يمیشهه ل خ هدی مظلومانهه بهر له داشه ،

خیلی دوس داشت ی بود يمه افراد خانواده او رادوس داشهت د.تها اخ کهه بهه سهن شهش سهال ی رسهید و روانهه مدرسهه شهد .دوران ابتهداخی را بهابهترخن نمهرات بهه پاخهان
رسانید،سها
خو

بههه دوران راي مههاخی راه خافه .در اخهن دوران کههه بهود بسهیار مههبي ی و خهدا دوسه بههود.نمهاز او وقه را يهی وقه فرامههو

اخش و خو

برخورد بهود.امهر بهه معهرو و نههی از م کهر میکهرد.متهین و سهر بهه زخهر بهود.بعهد از گبرانهدن دوره راي مهاخی بها کسه بهتهرخن نمهرات بهه دوره

متوسطه راه خاف ودر خکی از دبیرستان يای شهرستان فیروزآبهاد بهه نهام قهامو
بود  .پ

نمیکههرد و روزه می رفه .

مشهغو تحصهی شهد.در ک هار تحصهی بهه يمکهاری بها پاخ هاه مقاومه نیهز مشهغو

ازپاخان دوره متوسطه در آزمون تربی معلهم شهرک نمهوده و ق هو شهد در مهدت دو سها در تربیه معلهم مرکهز الرمشهغو تحصهی شهد.عشقهه خاصهی بهه

يمشهههرخان و مح ه و آبههادخش داش ه و در موق ه مرخص هی و تعط هیشت در امههر کشههاورزی خههانواده را خ هاری میکههرد.ي هی از زنههدگی گلههه و شههکاختی نداش ه  .ص ه ور و
بردبار بود،عشقهه زخهادی بهه تهدرخ
مشغو بود.درسا  61-66پ

داشه و يهدفش خهدم بهه مهردم بهود.در موقه ج ه

از اخب مدر فهو دخهالم روانهه تهدرخ

به خهارر دفهاع از اسهشم و نهامو

مهدت دو سها در ج ههه در ک هار دخ هر از رزم هدگان بهه ن هرد بها دشهمن

در شهرسهتان فراشه د شهد.ودر ک هار تهدرخ

و مهیهن تحمه میکهرد .در مهدت ج ههه نامهه يهای زخهادی بهه خهانواده ا

ج ههه را نیهز فرامهو

نوشه  .يهی وقه در نامهه يهاخش از سهوز

ج و سخن ن ف تا اخ که سرانجام در سها  67در تهارخ 1/11يمهان سها در اثهر اصهاب خماهاره بهه س رشهان مصهدوم شهد.په
انتقا دادند و بعد از سه روز در بیمارستان به درجه رفی شهادت نائ آمد و به دخدار معشو خود شتاف .
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

نکهردو يمهه سهختی يها را
گرمهای

از مجروحیه او را بهه بیمارسهتان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید هدایت اله شریفی
تاریخ تولد1651/3/13 :
تاریخ شهادت1635/1/8 :

نام مدرسه :روستای پرزیتون
زندگی نامه:
نام و نام خانوادگی شهید  :يداخ اله شرخفی
تارخ تولد 8318/66/83 :
تارخ شهادت 8361/61/63
نام پدر خیر اله
مح تولد  :روستای پرزختون
تارخ اعزام به ج هه :بهمن ماه سا 8363
مح شهادت  :م طقه شريانی
خ ان خدمتی  :بسیج

شهید يداخ اله شرخفی در تهارخ  8318/66/86در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .متقهارن بها تولهد اخهن نهوزاد عزخهز زنهدگی خهانواده دسهتخو

تغییراتهی

شد و خیر و برک در زندگیشان فزونی خاف و به يمین دلی نام مستعار ((سعادت)) خع ی خوش ختی را بر او نهادند .
فرزند دوم خانواده بود و به يمین دلی پهدر و مهادر

را در زنهدگی خصوصها در امهور دامهداری و کشهاورزی خهاری می مهود  .اخهام کهودکی را بهه يمهراه زنهدگی سهرا سهر

مشق و سخ عشهاخری و روسهتاخی سهاری نمهود و در سها  8317رايهی مدرسهه شهد.تحصهیشت ابتهداخی ا
کم

را در دبسهتان شههید قهارعی پرزختهون سهاری نمهود  .در

کردن به پدر و مادر بسیار عشقه م د بود به گونهه ای کهه در روزيهای تعطیه بها تمهام وجهود در انجهام کاريهای خانهه و حتهی کاريهای سهخ  ،تهش

مظهاغفی

داش شهید يداخ اله به مسائ مبي ی خصوصا خهاری بهه محرومهان عشقهه و توجهه بسهیار زخهادی داشه  .توجهه ا
میکرد تا در فرو

کااليای مغازه ی خود از فقرا پو ن یرد و بیشتر به انها کم

بهه فقهرا بهه حهدی بهود کهه بهه پهدر

توصهیه

کد.

شهید يداخ اله در س ین نوجوانی در حهالی کهه در مقطه راي مهاخی تحصهی میکهرد در

را ريها کهرده و بهه ج ههه رفه و در يمهان دفعهه او دعهوت حه را ل یه

گفته به شهادت رسیدند  .اما ج ازه اخشان مفقود گردخده و تا خهازده سها پیهدا نشهد .سهرانجام په

از خهازده سها ج هازه ی اخشهان پیهدا شهد و او را بهه زادگهايش م تقه

کرده و در ک ار يمرزمانش به خا سارده شد
پدر شهید نق کرده اند که يداخ اله از نظر اخشقی خصوصیاتی داشه کهه باعهث میشهد توجهه يمهه را بهه خهود جله ک هد و از جملهه اخ کهه بسهیار خهو
رو و شجاع بود و با تمام اقوام و اررافیان مراوده ی زخادی داشه
از اسشم و انقش اس  .اواخ ج

قهو خ هده

بهه يمهه سهر میهزد .روحیهه شهاد و خ هدانی داشه و می فه کهه يهدفش از رفهتن بهه ج ههه  ،دفهاع

روزيای دوش ه که میشهد بهه ج ههه نیهرو اعهزام میکردنهد و وقتهی مهن ( پهدر شههید ) کهاری از يهداخ الهه میخواسهتم کهه مشهک

بود به شوخی می ف  6( :دوش ه يا اعزام )) خع ی میخوايم به ج هه بروم و شاخد برن ردم تا من از خواسته ام صر نظر ک م .
يداخ اله عش

و عشقه ی زخادی بهه ج ههه داشه و خیلهی تهش

بزرگتر يها خصوصها پهدر و مهادر

احتهرام زخهادی می باشه

میکهرد تها رضهاخ مها را جله ک هد و بهه ج ههه بهرود و در آخهر يهم بهه خواسهته ا

و يمهه را بهه احتهرام بهه آنهها سهفار

میکهرد و در انجهام فهراخض دخ هی و مهبي ی احسها

رسهید .بهه
مسهوولی

زخادی میکرد .
پدر شهید اضافه کردند که از يمهه مله اسهشمی میخهوايم تها بکوشه د خهون شههیدان پاخمها نشهود و از مسهوولین نیهز میخهوايم احسها

مسهوولی بیشهتری کهرده و

به خانواده ی شهدا توجه بیشتری داشته باش د  .چون ما ير چه دارخم از شهدا دارخم
نادر اخشان می وخد  :با متولد شدن يداخ اله  ،بسیاری از مشکشت زندگیمان ح شد و قدم اوبرای زندگی ما خو
از يمان کودکی به در

و مدرسه ايمیه میهداد  .اغله نمهراتش عهالی بهود بهه صهح

.و يرگز نماز و روزه ا

تر نشد.

خمن بود .

يها و نصهیحتهای بزرگتهر يها خصوصها آموزگهاران و روحهانیون ايمیه میهداد

وصی نامه:
وصی نامه :
بهروم و خهدمتی بهرای اسهشم عزخهز

اخن جان يداخ اله شرخفی اي روستای پرزختهون وصهی نامهه خهود را آغهاز میکه م  .ا.ال که الزم دانسهتم بهه ج ههه يهای ج ه
ک م  .من به ج هه میروم تا در ک ار دخ ر برادران بج م و پوزه ی اخن کفار و بعثیان را به خا و خون بمالم .

از پدر تشکر میک م که اجهازه داد مهن بهه ج ههه بهروم و خهدمتی بهرای اسهشم که م  ،از بهرادرانم میخهوايم تها جهان در بهدن دارنهد از اسهشم و قهرآن دفهاع ک هد و اگهر
خدای بزر مرا ق و ک د که به فیض شههادت ناخه شهوم اسهلحه ی مهرا روی زمهین ن بارنهد و سه رم را خهالی ن بارنهد و از مهادر عزخهزم میخهوايم کهه مهرا ب خشهد
و حش ک د و از خوايرانم میخوايم که زخ

وار زنهدگی ک هد .ای پهدر  ،مهن رايهی را انتخها کهردم کهه حسهین ابهن علهی انتخها کهرده اسه .امهروز کهه بهه ج ههه

اعزام میشوم میخوايم به ندای (( ي من ناصر )) حسین زمان ل ی

گفته باشم و از تمام اقوام و خوخشان میخوايم که مرا حش ک د.

خاررات:
خاررات شهید :
يمرزمانش نق کردند که  :شهید شرخفی با وجهود سهن کمهی کهه داشه عهشوه بهر تهش
نیز بسیار فعا و کوشا بود با يمه وجود با يمه مهربان و خو

کهردن در در

و تحصهی يمهدو

اخش بود  ،يمیشه در میان يمه متواض و فروتن بود

پهدر بهه فعالیه میارداخه و در ج ههه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید فرهاد شریفی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/4 :

نام مدرسه :سعدی.دانش سرای معلم
زندگی نامه:
خو

زندگی امه :

برخورد و خیلی خو

اخش بود و چون

گردخد .

شهید فرياد شرخفی در سا 8337

شوخ ر بودند خیلی زود با دخ ران ارت ا

تا اخ که در آبان ماه  8361به اتفا

(ماه شع ان ) در روستای شهید پرور

برقرار می کردند و ارت ا خیلی خوبی با پدر

تعدادی از يمکشسیهای خود روانه ی

پرزختون دخده به جهان گشود (که

و مادرشان داشت د و درکاريای خانه و بیرون

ج هه يای ح علیه بار گردخد .

شهادت اخشان در يمین ماه بود ) .

از خانه به آنها کم

خکی از يمرزمان شهید نق می ک د :

می کردند .

دوران دبستان را در مدرسه ی ابتداخی

اخشان در سا  8366جه گبراندن دوره ی

خ

شهید قارعی ک ونی پرزختون ساری

راي ماخی به میم د رفته و در مدرسه ی سعدی

فرمانده گروه برای توجیه کردن نیرويا

نمود  .خارره ای که از او به خاد دارند

شروع به ادامه تحصی نمود  .در اخن دوره ش ها

را فرا خواند و اظهار داشت د که اگر در

را در بسیج سااه پاسداران میم د به صورت

مسیرتان مین وجود داش داورل انه

اخن بود که خ

روز برای چیدن گ به

باغ وارد شدند و با دخدن گلها جمله ی

مداوم مشغو خدم و ن ه انی بود  .پ

زخ ای زخر را گفت د :

گبراندن سا او  ،کشسهای دوم و سوم را در

ادامه عملیات راه فرايم شود که شهید

عر از سی ه ی س ز محمد ( )

در مدرسه ی ش انه روزی ابوذر غفاری فیروزآباد

اظهار داش که می خوايم برای رفتن

چکیده بر زمین پیوسته شده گ

از

ش ق

از عملیات شهید کرمی

ادامه دادند و در سا  8363در دانشسرای تربی

خود را بر روی مین انداخته تا برای

روی مین ث

نام ک م که دريمان

وی در خانواده و در میان مردم خیلی

معلم شهید دستغی ق و و مشغو به تحصی

عملیات شهید شدند.

وصی نامه:
وصی نامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا . . .
و گمان م رخد کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد خدای خوخش روزی می گیرند .
اخ جان فرياد شرخفی از روستای پرزختون بر خود واج مهی دانهم کهه در اخهن نعمه الههی گهام بهردارم و مسهوولیتی را کهه بهر گهردن دارم ادا نمهاخم و يمچ هین بهر يهر
مسلمانی واج اس که ي امی که دشمن به سرزمین آ نها حمله نماخد قهد علهم کهرده و در برابهر اخشهان باخسهتد .خداونهدا بهه خهارر تهو و رضهی تهو گهام در اخهن مسهیر
بر می دارم و تو يم کاری کن کهه در قیامه پهیش امهام حسهین (ع) کهه سهر از ته ش جهدا بهوده و يمچ هین در پهیش ابوالفضه الع ها

(ع) کهه دسهتش از ته ش جهدا

بود شرم ده ن اشم .
خداوندا از تو می خوايم که شهادت در راه خودت را نصی م گردانی .
خاررات:
به نق از مادر شهید  :ج ازه اخن شهید بزرگوار تا مدتی پیهدا نشهد و در اخهام مفقهودی اخهن شههید خ ريهای نهاگوار زخهادی بهه گوشهما میرسهید از جملهه اخهن کهه می فت هد
اخشان اسیرشده اند خیلی ناراح بودخم تا اخن که بعد از يشتاد روز ي ام پاکسازی م طقه عملیاتی کربشی پ ج خ ر پی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید مسعود حمیدی
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1633/3/11 :

نام مدرسه :شبانه روزی ابوذر غفاری
زندگی نامه:
شهههید بس هیجی سههرافراز مسههعودحمیدی در ده شهههرخور 8331در روسههتای پرزختههون در خههانواده مههبي ی و پههرتش

کشههاورز دخ هده بههه جهههان گشههود .دوران ابتههداخی رادر

مدرسههه قههارعی در روسههتای پرزختههون تمههام کههرد،و بههه دلی ه ن ههود مدرسههه راي مههاخی در پرزختههون دوران راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی سههعدی واق ه در میم ههد بهها
موفقی به اتمهام رسهاند ،او تحصهیشتش را تها پاخهان دوم راي مهاخی ادامهه داد ،بهه نقه از پهدر شههید وی در مراسهم مهبي ی واعیهاد اسهشمی ومسهائ سیاسهی از ق یه
رايایماخی وشرک در نمهاز جماعه حضهور فعها داشه حتهی در خهتم شههدا نوحهه سهرای مهی کردنهد ودر دوران ج ههه در مراسهمهای دعهای کمیه وتوسه شهرک
میکردند
 61/6/11برگه درخواس اعزام را پرکردوبه ج هه يا شتاف .
از آن قدر به ج هه و ج

عشقه داش که چهارماه به مرخصی نیامهد در حهالی کهه يمرزمهانش رفتهه بودنهد و شههید په

بار در تهارخ  66/1/13در ج ههه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت کهه آرزوی دخرخ هه ا

بهود نائه شهد .په

از چههار بهار عزخمه بهه ج ههه بهرای آخهرخن

از شهروع ج ه

تحمیلهی بهرای دفهاع از مهیهن اسهشمی

رايی ج هه يای ن رد ،ح علیه بار شد.
وصی نامه:
قسمتی از وصی نامه شهید مسعود حمیدی
وصی من به ام يمیشه در صهح ه اخهن اسه کهه يمیشهه پشهتی ان والخه فقیهه و امهام باشه د و ج ههه يها را فرامهو

نک یهد.برادرانهی کهه توانهاخی ج ههه رفهتن را

دارند به ج هه بروند که اگر دراخن دانشه اه الههی ث ه نهام ک هد ان شهاء ا ...آخ هده ای نهه چ هدان دور بها پیهروزی سهاايیان اسهشم و ريها شهدن حهرم حسهی ی و آزادی
مهردم مظلهوم عهرا را مشههايده خواي هد کهرد ،ن ه

اسه کهه کشههورمان مهورد تجهاوز از خهدابیخ ران قرارب یهرد ،و ماسهکوت اختیهارک یم ،وصهی مهن بهه بههرادران و

خوايران محص اخهن اسه کهه سه ر مدرسهه را تهر نک هد چهون قلهم شهما اصهلحه تهان و میهزی کهه پشه آن در
خوايران اخن اس که حجا اسشمی خود را حفظ ک د چون س ر شما حفظ حجابتان اس .

میخوانیهد سه رتان اسه  .وصهیت مهن بهه

مازنده از آنیم که آرام ن یرخم
موجیم که آسودگی ما عدم ماس
شهادت الله يا راچیدنی کرد
به چشم د خدارا دخدنی کرد
بو

ای خوايرم ق ر برادر

شهادت س

را بوسیدنی کرد

خاررات:
خارره ای از شهید
در خکی از مرحله يا که به ج هه رفته بود ان ار دارشد ،موقعی کهه بهه مرخصهی آمهده بهود چسه نهواری اشهت اياَ از ج ههه بهه داخه وسهاخ شخصهی ا
او به يرررخقی خواس چس را به ج هه برگرداند ،عاق

چس را به يمراه وساخلی که برای ج هه میفرستادن

بهه خانهه آمهده

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید رضا گورکانی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :شهید چمران.هنرستان شیراز
زندگی نامه:
مح تولد  :راخفه امیر ساالری
مح شهادت  :شلمچه

تارخ شهادت 67/3/3 :
زندگی نامه :

شههید رضها گورکههانی فرزنهد غشمرضهها در سها  8316در خههانواده ای عشهاخری از راخفههه امیهر سهاالری تولههد خافه  .وی يمههراه بها خه
دامن مادری پا دامن و متهدخن در سهیاه چهادر يهای عشهاخری رشهد و پهرور
کشاورزی ساری نمودند تا رضا به سن شهش سهال ی رسهید  .بهرادر بزرگتهر

بهرادر و خه

خهواير دخ ههر در

خافه  .خهانواده شههید گورکهانی زنهدگانی را بها تعهداد کمهی گوسهف د و مقهداری زمهین
عههده دار امهور دامهداری شهد و زمی هه را فهرايم نمهود تها رضها بهه مدرسهه بهرود و بتوانهد

فردی مفید برای اجتماع و افتخاری برای خانواده باشد  .بهه يمهین دلیه پهدر و مهادر شههید گورکهانی زنهدگی عشهاخری سهیار را ريها نمهوده و بهه مهراد آبهاد میم هد نقه
مکان نمودند و در آنجهها ساکن شدند .
رضا دوران ابتداخی را در اتا خشتی و گلی کوچکی که پدر تهیهه کهرده بهود در ک هار بهرادر و خهواير

گبرانهد  .شههید رضها گورکهانی يهر روز ظههر و مغهر بهه پشه

بام می رف و اذان می گف که ايالی شايد اخهن کهار بهوده انهد  .او تها پاخهان دوره ابتهداخی در دبسهتان شههید چمهران مهراد آبهاد در ک هار دوسهتانش عهزت الهه رضهاخی ،
محمههههههههد پور غشمرضا  ،بههادر ع اسهی و دخ هر دوسهتان گبرانهد و بها نمهره خهو دوران ابتهداخی را بهه پاخهات رسهاند  .وی بهرای ادامهه تحصهی در دوره راي مهاخی
به دانشسرای مشکان فیروزآباد رف و در آنجا يم از نظر درسهی و يهم از نظهر اخهش نمونهه بهود و حتهی چ هدخن بهار از رهر امهام جمعهه وقه فیروزآبهاد مرحهوم حها
آقا فرقانی يداخاخی درخاف نمود .
او باريهها مههورد تشههوخ شهههید سههید خههداخار ياشههمی از روسههتای امیرسههاالر قههرار گرفه  .په
بارخ

شیراز رف  .برادر

او مرا قان کرد  .خ

محمد رضا می گوخد رضا خ

روز دخدم عکه

از مههدتی بههرای ادامههه تحصههی بههه ي رسههتان و دبیرسههتان عشههاخری آ

روز به خانهه آمهد و بهه مهن گفه از رهر مدرسهه مهی خواي هد بهه ج ههه برونهد و مهن مخالفه کهردم ولهی

زخ هاخی گرفتهه بهود و بهه م هز آورد  .مهادرم تها عکه

را دخهد گرخهه کهرد و پرسهید چهرا اخهن عکه

را گرفتهه ای  ،او در جهوا

گف  :مادر جان من می خوايم به ج ههه بهروم و اگهر خداونهد خواسه و مهن شههید شهدم در پشه روسهتا در گهود سهفید مهرا بهه خها بسهاارخد و اخهن عکه

را روی

ق رم ب بلرخد  .چ د روز بعد خع ی  67/8/81از رر دبیرستان آ بارخه

بهه مقهر صهاح الزمهان در شهیراز و لشهکر  81فجهر رفه و بعهد يهم بهه شهلمچه اعهزام شهدند

و به ع وان بی سیم چی با موتور سیکل ترخ در م طقه به انجام وظیفه پرداخت د  .سحر گاه روز چهارم خرداد سا  8367فرا رسید .
دشمن بعثی اقدام به پات

در اخن روز نمود و شهید گورکهانی سهاع يشه صه بهه درجهه شههادت نائه آمهد و اک هون بعهد از گبشه يفهده سها از شههادتش ي هوز

خانواده در انتظار پیکهر

را از انتظهار بهه در آورد .

مهی باشهد  .بهه امیهد روزی کهه اخهن انتظهار بهه پاخهان برسهد و پهش و اسهتخوانی يهم کهه باشهد خهانواده داغهدار

روحش شاد و رايش پر ريرو باد .
سوره م ارکه توحید به دس خط خود اخن شهید عزخز در حدود سه ماه ق
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

از شهادتش برای خانواده به خادگار مانده اس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید محمد تقی اسالمی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1636/3/18 :

نام مدرسه :مدرسه احمدی.سعدی.طالقانی
زندگی نامه:
شهید احسان (محمد تقی) اسشمی در سها  8333در شههر میم هد در خهانواده ای روحهانی بهه دنیها آمهد ازآنجها کهه روز تولهد وی يمزمهان بها والدت امهام جهواد (ع) بهود
پدر

او را محمهد تقهی نهام نههاد و نیهز بهه قرخهه نهام بهراد

محسهن وی را احسهان صهدا میزدنهد.شههید اسهشمی دوران ابتهداخی را در مدرسهه احمهدی میم هد و دوران

راي مههاخی را درمدرسههه سههعدی و دبیرسههتان را در مدرسههه رالقههانی میم ههد مشههغو بههه تحص هی بههود وی بههه جه ه حسههن اخههش و خوشههروخی و صههداق و پاخ هداری
دردوستی بین دوستان و آش اخان زبهانزد بهود و نیهز از کهودکی مقیهد بهه انجهام فهرائض خصوصها نمهاز و روزه بهود.او عشقهه زخهادی بهه کهار کهردن داشه و لهبا در ک هار
تحصی به کار نیز میارداخ .پ

از پیروزی انقهش اسهشمی و تشهکی ارتهش بیسه میلیهونی بهه عضهوخ بسهیج سهااه درآمهدو عضهو انجمهن اسهشمی دانهش آمهوزان

نیز بود .وی به تاسی از امام راح آمرخکها را دشهمن اصهلی و مسهاله اصهلی میدانسه و يمیشهه در بهین رفقها ،تکهه کشمهش اخهن بهود کهه مسهاله اصهلی آمرخکها اسه .
وی در سا  8363در سن بیس سال ی در زمان گرديماخی بسیجیان در حین آموز
وصی نامه:
ندارد
خاررات:
ندارد

در سااه میم د به شهادت رسید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید وحید راستیان
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/18 :

نام مدرسه :مدرسه احمدی.سعدی.طالقانی
زندگی نامه:
شهید وحید راستیان
در سا  8331سومین فرزند خهانواده ای پاخ هد بهه اصهو اسهشمی و اسها
به ع وان رخش سفید فامی در گوشش ندای مقهد
فرود آورد و پ

و ب یهاد دخهن و سه

اخرانهی بهه دنیها آمهد،نامش را وحیهد گباشهت دي امی کهه پهدربزرگش

اذان و اقامهه میخوانهد آرام بهر قله و روحهش نهام خکتهای اهلل می شسه کهه فقهط سهر تسهلیم و خضهوع در برابهر او

از زمانی کهه مهادر کهامش را بها پها امهام حسهین (ع) شهیرخن کهرد آموخه کهه سهر در فرمهان مهوالخش حسهین بهن علهی (ع) بیاسهاخد.دوران شهیرخن

کودکی رادر آغو

مادر ساری کردو روزی کهه میخواسه قهدم در مدرسهه علهم گهبارد تها الف های دانهش را بیهاموزد سهرازپا نمیشه اخ زمهان ابتهداخی و راي مهاخی را بها

جدخ تمام پش سر گباشه در زمهان نوجهوانی بهود کهه يیوه ابوالفضه تشهکی شهد و او بهه ع هوان غهشم سهاقی له تشه ان ،بها الحهوائج ،ابوالفضه (ع) ر ه
زنی و علمداری يیو را تق

نمهود و بها قیافهه جهبا و گیراخهی کهه داشه جلهوه خاصهی بهه وجهود مهی آورد.بهه دبیرسهتان کهه قهدم گباشه بها اخهش خهو

دوستان بیشهتری جهب خهود کهرد و توانسه بها يمکشسهی يهاخش تهیم فوت ها و کوخ هوردی ترتیه ديهد .از کوي هوردی در
فوت ا آموخ چ ونه بر ديان دشم ان ضربه زند تا اخ که ج ه

خهود

اسهتقام و اخسهتادگی را آموخه و از

شهروع شهد،در سها سهوم دبیرسهتان بهود کهه بسهیج مدرسهه نیهروی خهود را بهه ج ههه ن هرد حه علیهه

بار اعزام نمود با ش یدن اخن خ رچ ان دچار شهور و شهو شهد کهه سهر از پها نمیشه اخ بهرای نهام نوخسهی بهه دفتهر آموزشه اه مراجعهه کرد،بهه او گفت هد رضهاخ پهدر
شر اس .به سراغ پدر رف و پدر تا اخن خ ر را ش ید بهه خهاد علهی اک هر (ع) افتهاد و گفه فرزنهد مهن کهه عزخهز تهر از فرزنهد امهام حسهین (ع) ن هود و بهرای رسهیدن بهه
رضاخ خدا رضاخ نامه را امضاء نمود .با گبراندن خ

يفتهه تمهرخن فشهرده بهه ج ههه اعهزام گردخهد.در ج ههه نیهز بها حسهن خلقهی کهه داشه تمهام يمسه ری يها را

شهیفته خههود کههرد تهها اخ کههه در مکته عشه و آزادگهی بههه اسههتادی مههوالخش حسهین (ع) چ ههان روحههش را پههرور
 8367/61/13در م طقه شلمچه جان شیرخن خود را به حضرت دوس تقدخم کرد.
وصی نامه:
وصی نامه شهید
سلسله ی موی دوس حلقه ی دام بشس

داد کههه قفه

تههن بههراخش ت ه

شههد و در تههارخ

ير که دراخن حلقه نیس ارغ از اخن ماجراس
به نام خالقی که راه را از بیرا و داناخی را به جای نادانی و زخ ا زخستن را به من آموخ .
پدر و مادر عزخزم نمیهدانم کهه چ ونهه زحمهات شهما را ج هران که م  ،زحمهاتی کهه عهشوه بهر رشهد جسهمانی بهه مهن رشهد عقشنهی و عشه بهه مهوالخم حسهین (ع) و
دوستدار خال خکتا بودن را در وجودم پرور

دادخد.

ي امی که مدرسه و علم را ريا کردم و بهه مدرسهه عشه و عمه آمهدم بعضهی از دوسهتان شهماتتم کردنهد امها بهه وحهدانی خهدا اگهر میدانشهتم کهه ج ههه اخهن يمهه
صفا و صمیمی و دوستی و خکرن هی دارد و در اخ جها رابطهه خهال بها مخلهو رابطهه ای عاشهقانه اسه زودتهر مهی آمهدم و بیشهتر در مکته علهی اک هر و امهام حسهین
(ع) در

عش و فداکاری می آموختم .

میخوايم به دوستان و جوانان يمشهری ام ب وخم کهه اگهر میخوايیهد اسهشم را بش اسهید و کهربش را زخهارت ک یهد و از نزدخه
ج هه بیاخید و مع ی دوستی و خوشی در اخن دنیا و دنیای ش ا را ار نزدخ

لم

بها خهاران امهام حسهین (ع) آشه ا شهوخد بهه

ک ید.

خاررات:
به حضرت دوس تقدخم کرد .
خارراتی از شهید
به نق از محسن اسدی دوس شهید  :بهتهرخن خهارره م هاز وحیهد راسهتیان دارم عهشوه بهر اخهش خهو و روی بشها
اس که در سا سوم دبیرستان ي ام اخام ديه فجر در گروه نماخش مدرسه به ع وان پ

وله خ هدانی کهه يمیشهه داشه  .خهارره ای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید بهرام ساسانی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه شبانکاره
زندگی نامه:
معلههم شهههید بهههرام ساسههانی در تههارخ او فههروردخن8337در خههانواده دخ هی و مههبي ی روسههتای ش ه انکاره دخ هده بههه جهههان گشههود دوران رفولی ه رادر دامههن پرمهههر و
مح

خهانواده سهاری کهردو بارسهیدن بهه سهن تحصهی و مدرسهه در دبسهتان شه انکاره نهام نوخسهی کهرد،دوران ابتهداخی رابها خهوبی و موفقیه پشه سهرنهاد و دوران

راي ماخی نیز در ش انکاره شروع کرد و باموفقیه بهه پاخهان بهرد .از خصوصهیات بهارز اخشهان در دوران مدرسهه اخهن بهود کهه يمهه معلمهان و دانهش آمهوزان وی را بع هوان
دانش آمهوزان مهربهان و خهو میدانسهت د و از او راضهی بودنهد.په

از پاخهان دوران راي مهاخی در سها 8363در آزمهون ورودی دانشسهرای تربیه معلهم شهرک کهرد،در

اخن آزمون پبخرفته شده و دوران تحصی دبیرسهتان رادر دانشسهرای تربیه معلهم شههید دسهتغی فیروزآبادشهروع کهرد،اخن شههید عزخهز بهه انجهام امهور دخ هی و فهراخض
داش ه و از يمههان دوران جههوانی بههه روزه و نمههاز و دخ ههر امههورات مههبي ی روی آورد.اويیچ ههاه وقههتش را بههه بطال ه نمی برانههدو يمههه اوقههات

مههبي ی تاکی هد خهها

بیکاری به مطالعه مشغو بهود.در دوران دبیرسهتان  1بهار بهه م هار عملیهاتی اعهزام شهد،بار دوم در تهارخ خهازديم آذرمهاه سها ششصهد و شهش بهه ج هههاعزام شهد و
درتارخ نوزديم دی ماه سا خکهزار و سیصدوشش پ
پیکر شههید ساسهانی په
وزخر محترم آموز

از چه روز ن رد و جهاد با نف

و جهاد با دشمن متجاوزگر به فیض عظمی شهادت نصی ش گردخد .

از تشهیی و اسهتق ا فهراوان مهردم در گلهزار شههدای شه انکاره در ک هار دخ هر يمرزمهان شههید

و پرور

وق و نماخ ده محترم وق شهرستان مه د

آرام گرفه و په

از شههادتش بها ع اخه

جشلی  ،شهید به درجه معلمی نائ گردخد.

اخن شههید عزخهز بهه انجهام امهور دخ هی و فهرائض مهبي ی تاکیهد خاصهی داشه و از يمهان اوان جهوانی بهه روزه و نمهاز و دخ هر امهورات مهبي ی روی آورد  .خهانواده از
اخشان بسیار راضی بودند و حتی برای خ

بهار يهم اسه ا نهاراحتی خهانواده ا

را فهرايم ن مهود و يیچ هاه وقهتش را بهه بطاله ن برانهد و يمهه اوقهات بیکهاری خهود

را مشغو مطالعه بود.
وصی نامه:
اخشان در آخرخن نامه ای که ق

از شههادت بهه خهانواده ا

فرسهتاده بودنهد بیهان داشهته بهود کهه ای مله بهزر اخهران يیچوقه امهام را فرامهو

نک یهد و بیاخیهد در

اخن چ د ص اح زندگی با لط و صفا و مهر و صهمیمی زنهدی کهرده و از ورود بی ان هان بهه کشهور جلهوگیری ک هیم و يمیشهه نمهاز را بهه پها دارخهد و بهه دخ هر عزخهزان
يمکار خودم که اخن عم يمان د عم پیام ران اس بیاخید دن اله رو راه پیام ران باشید و دانش آموزان را به راه ح و عدال و اسشم و نماز يداخ ک ید.

خاررات:
خارره ای از برادر بسیجی مرحوم معلم کاوو

نظهام الملکهی کهه خداونهد روح اورانیهز بهاروح شههدا محشهور گردانهد،نق میک هد،در خه

( )8366/86/81در صحرای شلمچه بودخم ،من و بهرام درس ر،نماز ص میخواندخم امروز نوب من بود که به خط مقدم بروم،دخدم

سهحرگاه سهرد و سهوزان دخمهاه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید ابوالفتح مالیی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/3 :

نام مدرسه :مدرسه شبانکاره
زندگی نامه:
م طقه شهادت :شلمچه کربشی 1
تارخ اعزام  :زمستان 8361
تارخ شهادت 66/88/8361 :
نام پدر  :رضا
شهید مشخی در روستای ش انکاره چشم
به جهان گشود.وی دوران تحصیشت
ابتداخی و راي ماخی را در ش انکاره
به پاخان رسانید.
دوران نوجوانی اخشان مصاد با
پیروزی انقش اسشمی بود.
در سا  8361به ج هه اعزام شد،تا اخن
که در م طقه ی عملیاتی شلمچه در
عملیات کربشی 1

به مقام واالی شهادت رسید.
وصی نامه:
ما شهادت را از آموزگار بزر ،سرورآزادگان،
حسین ابن علی آموخته اخم،
ما در کش
در

حسین(ع) در

خوانده اخم.

شهادت و آزادگی از او خاد گرفته اخم.

دشمن اگر آ به ما نديی يرگز بر جای
نخوايیم نشس وتا آخرخن قطره ی خون
اسشم عزخز را خاری میک م.
ای امام عزخز به تمام گ يای پرپر شده ات
قسم میخورم،که تا خون در بدن دارم
از میهن عزخز دفاع ک م و عق ن بارم.
(ما يا که رفتیم کاری حسی ی کردخم،
اما شما که ماندخد کاری زخ ی ک ید).
ان یزه و آمدن من به ج هه ل ی

به فرمان

پیام ر گونه ی امام ام و دفاع از کشور
اسشمی در مقاب تجاوز ير خارجی می اشد و
پیام من برای ام حز اهلل و يمیشه در
صح ه ی اخران اخن اس که يمان گونه که
ق شٌ به ج هه يای ج
کم

تحمیلی

يای مالی وجانی کرده اند

اک ون نیز به کم

يای خود ادامه دي د

تا ير چه زود تر
صدام ،اخن نوکر آمرخکا به زباله دان تارخ
انداخته شود و از تهدخد ابر
قدرت يا يرگز به يی وجه نهراسید،
زخرا ما چه بکشیم وچه کشته شوخم پیروزخم
پیروزخم  ،اگر کشته شوخم پیروزخم و

اگر شايد اگر پیروزی سردمداران کفر
شوخم،زيی سعادت .
پ

مکت ی که شهادت دارد اسارت ندارد و

به قو امام ما را از ج

نترسانید

چرا که ما خود مرد ج یم.
خاررات:
خارره ای که بیشتر روح پرخشانمان را تکان
می ديد و يمرن

خط سرخ شهادت اس

به زمان عملیات 1و 3بر می ردد  ،و اخن ي امی
بود که پ

از مدت يا پرستوی خسته ی اخن

شهید دالور به خانه برگشته بود تا در ک ار مادر
اندکی آرام گیرد بیاساخد ،اما قل اخن شهید
بزر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید حمید مالیی
تاریخ تولد1664/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/15 :

نام مدرسه :مدرسه شبانکاره
زندگی نامه:
شهید حمید مشخهی در سها  8331در محلهه شه انکاره میم هد در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود ،حمیهد اولهین پسهرخانواده بهود و از اخهن جهه در خهانواده
جاخ اه خا

و احترام وخژه ای داش .دوران رفولی رادردامان گرم و پرمهر و مح ه پهدر ومهادر سهاری کهردو کهم کهم آمهده بهود تها بهه تحصهی علهم و دانهش و دخهن

باردازد پدرو مادر نیهز در اخهن راه او را خهاری کردنهد و سها يهای اولیهه دبسهتان رادر مدرسهه ابتهداخی شه انکاره بهه پاخهان رسهاند و سها ششهم نظهام قهدخم را در میم هد
مشغو به تحصی شد و پ

از آن به عله ن هود امکانهات ادامهه تحصهی  ،رايهی شهیراز و اصهفهان گردخهد و دخهالم خهود رادر شههريای خهاد شهده اخهب کهرد .و په

از

اخب دخالم در دانشسرای مقدماتی تربیه معلهم پبخرفتهه شهد و سهالهای  16تها 11بهه مشهغو تحصهی در رشهته دبیهری رخاضهی گردخهد و بهه اخهب مهدر فهو دخهالم و
دبیری با نمرات عالی نائ آمهد اخهن شههید عزخهز په

از فراغه از تحصهی وارد اداره آمهوز

و پهرور

گردخهد و در اخهن راسهتا بهه تهدرخ

در

رخاضهی در مهدار

راي ماخی سعدی و شهید محمد م تظری شه انکاره مشهغو گردخهد و در دوران مدرسهه نیهز بهه ارشهاد و راي مهاخی دانهش آمهوزان پرداخه و در اخهن زمهان حتهی بابعضهی
از افراد بهد فکهر و م هاف صهف نیهز برخهورد يهای لفظهی و فیزخکهی نیهز داشه  .اخهن شههید عزخهز عشقهه شهدخدی بهه امهام و انقهش داشهت د و در اواخه انقهش بها
فعالیتههاخی نظیهر ت لیهغ يههای زبههانی وشههعار نوخسهی و تشههوخ جوانههان فعالیه خههوبی در م طقههه داشههت د .دوران دفهاع مقههد
تدرخ

و م ارزه بودند ج ه

و دفهاع از اسهشم و مهیهن را ازاخهن امهور مههم تهر تهرجی دادنهد و در ل یه

بههاوجودی کههه اخشههان در مدرسههه مشههغو

بهه نهدای حضهرت امهام خمی هی (ره) تابسهتان سها  8366بهه

ع وان بسیجی از ررخ سااه پاسداران انقش اسشمی میم د رايی ج هه يای ن رد گردخد.
وی به ع وان نیرويای چرخکی ج های نا مه ظم تحه فرمهان ديهی شههید چمهران بهه ن هرد مشهغو گردخهد و بهرای دومهین بهار در آبانمهاه سها  8366از ررخه سهااه
میم د عازم م هار عملیهاتی گردخهدو په

از حهدود دو مهاه رشهادت و خهود سهازی و دفهاع مخلصهانه در تهارخ بیسه و په جم آذرمهاه خه

م طقه گیشنغر با اصاب ترکش خمااره ندای ح را ل ی

يهزار و سیصهدو شصه در

گفتهه و بهه درجهه رفیه شههادت رسهدو بهه ع هوان اولهین شههید شه انکاره و دومهین شههید شههر میم هد مهی

باشد ،و شهر مارابه حا و يوای م ارزه و اخثار زخ ه دادنهد و خهون جدخهدی در رگههای جوانهان اخهن م طقهه دمیدنهد ،يمیشهه اخهن شههید ،جوانهان محه و خهانواده را بهه
شرک در نمهاز جماعه تشهوخ می مهودو يم هان رابهه حفهظ دسهتاورديای انقهش دعهوت می مهود و پیهروی از امهام و خهط امهام را يمیشهه بهه اقهوام خهانواده و دخ هر
اعضاء دوستان توصیه می مود.
وصی نامه:

خداخا ما را از لشکر خان خود قرار بده ،زخرا لشکر تو پیروز اسه  ،و مها را از حهز خهود قهرار بهده زخهرا کهه حهب تهو يمانها حهز رسهت اران يسهت د و مهارا از اولیهاء قهرار
بههده زخهرا کههه اولیهاء تههو يرگههز نمیترسه د و يهی غههم و انههدويی ندارنههد .امههام علهی (ع) در موردشهههیدان میفرماخ هد ( خداونههد در روز قیامه شهههدا را بهها چ ههان شههکوه و
درخش دگی و عظمتی وارد میک د که اگهر ان یهاء بخواي هد از مقابه آنهها سهواره ب برنهد بهه احتهرام و عهزت شههیدان پیهاده میشهوند و بها چ هان جشلهی خهدا شههید را بهه
عرصه رستاخیز وارد میک د  ،دلی اخن يمه عظمه چیسه ؟ چهرا شههید سهوالی و جهوا نهدارد ؟ زخهرا قیهدی بهر گهردن و اندخشهه و عمه خهوخش ن باشهته بلکهه بهه
تمامی وجود علیه شر تسلیم به خداوند بوده اس ....
خداخا آخا ما لیاق آن را دارخم که از تو رل شهادت ک یم ؟ خهداخا از برکه خهون شههیدان اسه کهه امهروز انقهش اسهشمی سراسهر م طقهه را فهرا گرفتهه اسه و کهاخ
ستم در حها سهوختن و فهرو رخخهتن اسه  .از برکه خهون اخهن عزخهزان اسه کهه امهروز م هافقین داخلهی روسهیاه يسهت د و ماچهه در زمی هه داخلهی و چهه در زمی هه
خارجی کرانه يای فت پیروزی را از دور می ی هیم  .امها اگهر شههید شهدم شهاخد ب وخیهد کهه از روی احساسهات بهوده اسه و قربهانی احساسهات شهده ام .نهه چ هین نیسه
زخرا خ
خاررات:
ندارد.

بار به ج هه رفته ام و اخن دومین بار اس .ب ابراخن احساسات ن وده اس بلکه از روی ش اخ دقی و آگايی کام بوده اس .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید هوشنگ کاظمی
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :مدرسه عشایری
زندگی نامه:
شههید در خکهی ازروسهتايای کههويمره سههرخی متولهد شههد ،شهغ پدرکشههاورزی و شههغ مهادر خانههه دار بهود کههه در آن موقیه دراخهن م طقههه يیچ ونهه امکانههاتی وجههود
نداش  .به رورکلی نه وسهیله نقلیهه ای داشه و نهه ازامکانهاتی نظیهر راه و بهر و آ بهوخی بهه مشهام میرسهیدو زنهدگی بهه سهختی و رنهج سهاری میشهد .و لهزا شههید
پ

ازپاخان کودکی پاخه ابتداخی رادر مهدار

عشهاخری رهی نمهود و سها

دوره سهه سهاله راي مهاخی را درمدرسهه راي مهاخی عشهاخری واقه در خیابهان معهد شهیراز بهه

پاخان رسهاند و در پاخهان سها سهوم راي مهاخی بهرای شهرک در آزمهون تربیه معلهم موشه ان فیروزآبهاد ق هو شهد و سها او را رهی کهرد و در سها دوم مهدتی بهه
ج هه رف و ت ها عش وی خدم به جامعه بود و در م طقه فهاو شهرک داشه خه
ا

که در دس داشته اصهاب میک هد و اسهلحه دو نهیم میشهود ولهی بهه خهود

بود که به ندای امام ل ی

بهار مهوقعی کهه از ج ههه برگشه  ،بهر اخمهان تعرخه کهرد کهه تهرکش بهه اسهلحه
ضهربه ای نمیرسهد.و خشصهه وی از بهی ارزشهی دنیها صهح

گفته باشد و در سا  8361در آذر مهاه دوبهاره رايهه ج ههه شهد کهه يمهان سها کهش

میکهرد و آرزوی او اخهن

سهوم دبیرسهتان خع هی سها سهوم تربیه معلهم بهود

که به دستور امام ارتش بیس میلیونی تشکی شهد او يهم جهزء خ هان بسهیج بهود و در عملیهات کهربشی  3جزءگهردان امهام واقه در شهلمچه بهه ع هوان غهوا

شهرک

داش وی در تارخ  61/86/63به درجهه رفیه شههادت نائه شهد او مفقهود اثربهود تها در مورخهه ی  66/68/86توسهط سهااه پاسهداران بهه خهانواده اخشهان ارهشع دادنهد
که ج ازه وی پیدا شده و به شهرسهتان فیروزآبهاد انتقها خافتهه اسه  .بهرادر شههید محمهد کهاظمی يمهراه بهرادران سهااه بهه فیروزآبهاد رفتهه و ش اسهاخی کهرد و پیکهر آن
شهید به م طقه کويمره آورده شد و در تارخ  66/68/87مراسم تشیی ج ازه انجام شد و در روستای بیروکان کويمره سرخی که اقامت اه وی بود دفن گردخد.
وصی نامه:
وصی نامه شهید
خدا،جان و ما اي اخمان رابه بهای بهش خرخداری کهرده  ،آنهها در راه خهدا جههاد میک هد کهه دشهم ان دخهن را بهه قته رسهان د و خها خهود کشهته شهوند  ،اخهن وعهده
قطعی اس بر خدا و عهدخس که درتورات و انجی و قرآن خاد فرموده اند.

پدر و مادر عزخزم واقعا شرم ده ام که نتوانسهته ام زحمهات شهما را از آغهاز تولهد تها ک هون ج هران که م از شهما میخهوايم کهه مهرا ب خیهد و حهش ک یهد و در اخهن واقعهه
ص ر پیشه خهود سهازخد کهه مهن شههادت در راه اسهشم را افتخهاری میهدانم و مها باخهد راه شههیدان را ادامهه ديهیم کهه پیهروزی از آن ماسه و شکسه و ناکهامی از آن
دشم ان اسشم .
م ادا به خارر شهادت من از انقش دلسرد شهوخد کهه در اخهن صهورت روح مهن در عهبا خوايهد بهود اگهر شهما توانسهتید اخهن مصهائ را تحمه ک یهد مسهلمان واقعهی
يستید .
بههرادران عزخهز مههن حسهین گونههه درصههح ه انقههش بج یهد و ای خههوايرانم زخ ه وار مصههائ و مشههکشت را تحمه ک یهد کههه امیهدوارم خداونههد پههادا
تحم شما را در دنیا و آخرت بديهد .در آخهر از تمهامی دوسهتان و آشه اخان حشلیه میطله م و از يمهه شهما عزخهزان التمها

اخهن صه ر و

دعها دارم و میخهوايم کهه بهدی يهای مهن

شرم ده ،را به خوبی خودتان ب خشید .
خاررات:
يای من شرم ده ،را به خوبی خودتان ب خشید .
خارراتی ازشهید
به نق از برادرشهید :شههید آگهاه بهود و خهود را واقعاسهاخته بهود،او می فه د بهه دنیها ن دخهد ،انسهان باخهد بها بارسه
کردن بودخمو موق اذان ظهر که شد گف من کار را

ازدنیها بهرود ،روزی بها وی در بهاغ مشهغو کهار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :میمند
نام شهرستان :میمند

شهید منصور عباسپور
تاریخ تولد1651/1/8 :
تاریخ شهادت1637/1/8 :

نام مدرسه :نا مشخص
زندگی نامه:
و گوخی خون شهیدان ما
امتداد خون پا شهدان کربشس
امام خمی ی (ره)
نام و نام خانوادگی شهید:م صور ع اساور
نام پدر:عسکر

تارخ تولد8318/61/86 :

مح تولد:روستای پرزختون

خ ان خدمتی:بسیج

تارخ اعزام به ج هه66/88/81:
تارخ شهادت8367/8/3:
مح شهادت:خرما عرا

م طقه عملیاتی:شلمچه-والفجر86

چ ون ی شهادت:در حال اسارت شهید شدند(چ د سا در اسارت بودند)

زندگی نامه:

شهید م صور ع اساور در مورخه8318/61/86درخانواده ای مبي ی

دخده به جهان گشودند،پدر و مادر اخشان می وخ د قدم اخشهان بهرای مها بسهیارپرخیروبرک بودوبعهد از تولهد اخشهان زنهدگی مها رونه پیهدا کهردو وضهعی مهالی مها بهتهراز
ق

شد و چون او را زخاد دوس می داشت د از را خداخواس نیز می گفت د.

شهید م صور بسیار بايو

و با استعداد بودند.پدر

بخارر استعداد زخادی که داشت د او در يمان کش

اخشان در کار يای م ز به مادر

مهی گوخهد:چههارونیم سها بیشهتر نداشهت د کهه مها اورا بهه مدرسهه فرسهتادخم تها بیشهتر بها مدرسهه آشه ا شهوند ولهی
پیشرف کرد و کش

او را پش سر گباش و خواندن و نوشتن را خاد گرف .

می کردند.

ودر کاريای بیرون از م ز (کشاورزی و درو کردن محصو )کم

شهید م صور بسیار مهربان و دلسوز بودند و توجه يمه آش اخان را به خود جل کرده بودند.
شهد ع اساور نس

به فقرا و محرومان بسیار دلسوز بودند.مادر

می گوخد خ

روز به خانه آمدند و از من تقاضای مقداری پو کردند،

گفتم برای چه می خوايی؟
گفت د نمی توانم ب وخم،گفتم تا ن وخی
به شما پو نمی ديم،اصرار مراکه دخدند
گفت د با بچه يا فوت ا بازی می کردخم خکی از بچه يا که از خانواده فقیر بود دخدم کفشش پاره شده می خوايم برای او کفش بخرم.
کفشی را که براخش خرخده بودند ش انه پش در خانه آنها می گبارند و در می زن د و می روند.

زمانی که به دبیرستان می رفت د در ممیم د خانه ای برای او اجهاره کهرده بهودخم کهه پیهرزن فلجهی در آن خانهه زنهدگی میکهرد وتها آنجها کهه مهی توانسهت د بهه او کمه
می کردند،ص يا آ را گرم می کردند تا وضو ب یرند و برای آن پیرزن نان می گرفت د.
86سا بیشتر نداش که
می خواست د به ج هه بروندولی
چون پدر

مخال بود جلو آنها حرفی

از ج هه نمی زد،خ

بار گفته بود که می

خوايم به ج هه بروم و پدر

گفته بود که سن تو کهم اسه .بشخهره بهدون خ هر واجهازه خهانواده ا

را دخدم که مراق بود که من سوار اتوبو

بهه ج ههه مهی رونهد.بعهديا در نامهه ای نوشهته بودنهد مهن خهوايرم

نشوم ولی او مرا نمی دخد.

شهید م صور اولین باری که به ج هه اعزام می شوند به درجه رفیه شههادت مهی رسه د.مهادر

مهی گفه :برسهر ج هازه اخشهان کهه رسهیدم دسهتم را بهاال بهردم و خهدارا

به خون پا شهدا قسم دادم که پسر من آخرخن شهید روستا باش د و دخ ر کسی شهید نشود و يمی طور يم شد و مدتی پ
سه روز پ

ازشهادتش يمسر برادر

را جس و جو می ک د وخ
وصی نامه:

از شهادت پسرم ج

تمام شد.

خوا می بی د کهه در خکهی از اتها يها نهوری نماخهان شهده و مهی گوخ هد اخهن نهور بهه خاررم صهور اسه ،فردای آن روز آن اتها

جف کفش که متعل به م صور بوده را پیدا می ک د.

ندارد
خاررات:
خکی از دوستان شهید
که يمرزم اخشان بوده
اس نق می کرد که يمراه
شهید م صور از شلمچه
بر می گشتیم و به مشقات برادر اخشان رفتهیم آنجها کشيهی افتهاده بهود کهه خها ثهاراهلل روی آن نوشهته شهده بهود.شههید م صهور آن را برداشهت د و گفت هد کهه اخهن کهشه
برای من نوشته شده ا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :ن

شهید خسرو زارع خفری
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8316در خانواده ای مهبي ی در روسهتای ت ه

اهلل جاوخهد دخهده بهه جههان گشهود .تحصهیشت ابتهداخی را بها مشهق فهراوان سهاری کردامها بهه عله فقهر دوران

راي ماخی را ريا کرد و در مورخه  8367/8/1در ج هه يای ح علیه بار به شهادت رسید و جانش را فدای مع ود خود کرد.
وصی نامه:
خاررات:
خسرو زارع خفری.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید کرم اله صفایی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/7/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
وصی نامه:
پیام من به ام شهید پرور اخن اس که امام رات ها ن بارخد ويمیشهه پیهرو خهط امهام و والخه فقیهه باشهید .اگهر شههید شهدم خوايشهم دم ل ها
گرخه وزاری نک ید .

خاررات:
کرم اله صفاخی.jpg

سهیاه ناوشهید وبهر مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید عبدالرسول قاسمی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1636/1/5 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سا 8333در روستای س ان از توابه شهرسهتان ممسه ی دخهده بهه جههان گشهوددوران ابتهداخی وراي مهاخی رادر روسهتای گازرگهاه بهه پاخهان رسهانید بعهد از پیهروزی
انقش اسشمی به ندای امام گو

فرا داد وباث

نام در بسیج سااه پاسداران عازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد چ هدخن بهار عهازم ج ههه شهد تها اخ کهه سهر انجهام

در تارخ 8363/68/61به درجه رفی شهادت ناخ آمد

وصی نامه:
خاررات:
ع دالرسو قاسمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید نصراله رنجبر
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/6 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در تههارخ  8331در روسههتای گل ههاه از تواب ه شهیراز دخ هده بههه جهههان گشههود و دوران ابتههداخی را در زادگههايش سههاری کههرد  .او در بس هیج مردمهی ث ه نههام کههرد و عههازم
ج هه شد و سرانجام در عید سا  67جان شیرخن خود را فدای اسشم و مسلمین کرد.

وصی نامه:
خاررات:
نصراله رنج ر.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید علی شیر شفیعی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
اخ هن شهههیدبزرگوار در سهها  8336در خههانواده ای مههومن و مسههلمان در روسههتای جههوزار بکههش پهها بههه عرصههه وجودنهههاد دوران ابتههداخی و راي مههاخی را در زادگههايش بههه
پاخان رساند در سها 8363بهرای اولهین بهار رايهی ج ههه شددرسها 8363و8316بهرای دومهین وسهومین بهار عهازم ج ههه شهد ودر عملیهات کهربشی 1شهرک نمهود وبهه
خارر رشادتهای فراوان به ع وان بسیجی نمونه لشکر معرفی شد در سا 8367در والفجر86در تارخ 8367/81/11به فیض شهادت ناخ آمد.

وصی نامه:
خاررات:
علیشیر شفیعی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید علیبخش شهادت
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
درسهها 8337در روسههتای محههروم پههر اشههکف از تواب ه ممس ه ی دخ هده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را در زادگههايش بههه سههر بههرد وجه ه ادامههه تحص هی راي هی
شهرستان ممس ی شد با شروع ج

تحمیلهی فعاالنهه در ج ههه يهای ن هرد شهرک کهرد و سهرانجام در مورخهه  8361/88/63بهه در رفیه شههادت ناخه آمهد روحهش

شاد.

وصی نامه:
يمیشه به خاد خداباشید وبه فرامین امهام خمی هی بهه دقه گهو
به ج هه فقط رضای خدا بود وب .

خاررات:
علی بخش شهادت.jpg

ديیهد وخهود راتسهلیم او سهازخد  .اخمهردم عزخهز ای دوسهتان وآشه اخان يمهه بدانیهد کهه يهد از آمهدن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید محمد شیروانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/16 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
درسها 8336در روسهتای فهلیهان از توابه شهرسههتان ممسه ی دخهده بهه جهههان گشهود دوران ابتهداخی وراي مههاخی را در زادگهايش بههه پاخهان رسههانید در سها  8316عههازم
ج هه يا شد ودر يمن سا به خی شهیدان پیوس .در حالی که شانزده سا بیشتر نداش چون پرنده ای خونین با به اسمان پرواز کرد وجاودانه شد.

وصی نامه:
درسهها 8331در روسههتای دش ه رزم از خههانواده ای محههروم ومستضههع دخ هده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی رادر زادگههايش ودوران راي مههاخی رادر روسههتای مههورکی
به پاخان رسانید وبهرای ادامهه تحصهی وارد ي رسهتان ف هی شهد دراواخهر تحصهی بهود کهه عهازم ج ههه ياشهد وسهرانجام در تهارخ 8363/81/13در م طقهه والفجهر 1بهه
خی شهیدان پیوس .

خاررات:
محمد شیروانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید محمد صداقت
تاریخ تولد1656/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سهها 8313در خههانواده ای متههدخن ومههبي ی در شهرسههتان ممس ه ی دخ هده بههه جهههان گشههود پ ه
راي ماخی بود که ر ین ج هه يای ج

از ر هی دوران ابتههداخی وارد مقط ه راي مههاخی شههد ودر کههش

دوم

يمهه جها میایچیهد  .شههید درسها  8361عهازم ج ههه يهای ن هرد شهد ودر تهارخ  8361/86/81شهرب شههادت نوشهید .خهاد

گرامی باد

وصی نامه:
انسان باخد به قصد مرات الهی اماده باشد وگرنه تمام ضهربات دشهمن بهراو درد آور وناراحه ک هده اسه .مهادرم مقهام شههید در پیشه اه خداونهد بل هد اسه واخ هها يمهه
در صورتی اس که نی انسن خدا باشد .
خاررات:
محمد صداق .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید خدابخش عوضی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
درسا 8337درروسهتای گوسه ان در خ هواده ای فقیهر وتهیدسه دخهده بهه جههان گشهود تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی را در زادگهايش رهی کهرد ودر حهین تحصهی
عازم ج هه شد وبعدازسهه مهاه مامورخه بهرای بهار دوم درسها 8361عهازم ج ههه شهد ودر مورخهه 8361/61/83در جزخهره مج هون بهر اثهر اصهاب خماهاره جهان شهیرخن
خود را تقدخم دوس کرد خاد

وصی نامه:
خاررات:
-

برای يمیشه گرامی باد .

خدابخش عوضی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید علی اکبر عوضی
تاریخ تولد16.84/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/18 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
درسهها 8331در روسههتای گوسه ان از تواب ه شهرسههتان ممس ه ی دخهده بههه جههان گشههود تحصهیشت ابتههداخی وراي مههاخی رادر زادگههايش بههه پاخ هان رسههاند جه ه ادامههه
تحصی روانه شهرستان ممسه ی شهد کهش
مج ون به يمراه خواير زاده ا

وصی نامه:
خاررات:
علی اک ر عوضی.jpg

ندای ح را ل

دوم دبیرسهتان بهود کهه يواخج ههه وعشه بهه امهام اورا روانهه ج ههه يها کهرد وسهرانجام در تهارخ 8361/61/83در جزخهره
گفتورايش پر ريرو باد.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید جانقلی فرهادی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/5/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
درسها  8331در روسههتای سهید محمههدی از توبه سههایدان دخهده بههه جههان گشههود تحصهیشت ابتهداخی ر در روسههتای رود شهیر سههاری کهرد ودر حهین تحصهی بههه پههدر
ومادر نیز کم

میکهرد وی فهردی صهال ونیکهو کهار بهود وی بهرای ادامهه تحصهی وارد ي رسهتان کشهاورزی شهد و در سها  8366رايهی ج ههه يها شهد تها اخ کهه در

تارخ 8366/61/81جان شیرخن خود را تسلیم مع ود کرد و به خی شهیدان پیوس .
وصی نامه:
خاررات:
جانقلی فريادی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید عبداله کاظمی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/11 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سا 8318در روستای آي ری از تواب شهرسهتان ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی وراي مهاخی رابها فقهر وتهیدسهتی در روسهتای خهود بهه پاخهان رسهانید
وبا وجود سن وسا اند در تارخ  8361/68/86رايی ج هه يا شد و در تارخ 8361/61/81به خی شهیدان پیوس
وصی نامه:
خاررات:
ع داله کاظمی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید کرامت کشاورز
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سا 8336در روسهتای چشهمه مهوری دشهمن زخهاری دخهده بهه جههان گشهود بعهد از اتمهام دوران ابتهداخی بهه عله فقهر مهالی ادامهه تحصهی را ريها کهرد وبهه کهار
جوشکاری پرداخ ودر ق ا کهار بهرای مستضهعفین وجههی درخافه نمیکهرد وجهر
گلوله م افقان کور د سی ه ا

را شکاف واو را به مع ود

را از خهدا مهی خواسه .دوبهار رايهی ج ههه يها شهد ودر بهار دوم در م طقهه ج هو

رساند.

وصی نامه:
میروم تا با نثار خون خود خارره عاشورا را زنده ن ه دارم.میرم تا امان رابه خدا باز گردانم وامامان را خش ود ک م .

خاررات:
کرام کشاورز.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید داریوش کیانی
تاریخ تولد1636/11/11 :
تاریخ شهادت1683/1/1 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سا 8336در روسهتای مشهتکان از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشودتحصهیشت ابتهداخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهاند دوران راي هاخی را در روسهتا ی عالیونهد
ساری کرد وجه ادامه تحصی در مقط متوسهطه وارد شهرسهتان ممسه ی شهد در سها 8363عهازم ج ههه شهد وبهه شهدت مجهروح شهد بعهداز به هودی بهرای بهار دوم
عازم ج هه يا شد ودر تارخ 8363/88/86شرب شهادت نوشید

وصی نامه:
شهادت اخن ب ده عصیان گرتصادفی نیس بلکه سهعادت وکمها انسهانی اسه کهه خهدا بهه لطه وکهرم خهوخش ارزانهی داشهته اسه  .حتمها نمهاز را برپها ک یهد تها رعهم
اخمان وم اجات با خدا را ير چه بیشتر بچشید.

خاررات:
دارخو

کیانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید پرویز محمدی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سهها 8331در روسههتای جههوزار جاوخ هددر خههانواده ای مههبي ی دخ هده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را در زادگههايش سههاری وسهها
شهرسههتان ممسه ی گردخهد ودر سهها دوم دبیرسههتان نههدای امههام راحه را ل یه
عطر وجود

در نار ج و زخ

وصی نامه:
خاررات:
پروخز محمدی.jpg

بخش اخن آ وخا اس .

جه ه ادامههه تحص هی راي هی

و قههدم در راه خونوشهههات گباشه در تههارخ 8367/63/63مفقههود االثههر شههد وي ههوز نیهز

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید حمد اله نعمتی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/13 :

نام مدرسه1 :
زندگی نامه:
در سهها 8316در روسههتای آي ههری دخهده بههه جهههان گشههود در سههن شههش سههال ی مههادر

را از دسه دادو سههر نوشه او را در دامههان خالههه مهربههانش قههرار داد دوران

ابتداخی وراي ماخی را در زادگايش ساری کرد ودر سن 81سال ی عازم ج هه يا شد ودر تارخ 8366/81/16جانش را فدای اسشم ومسلمین کرد.

وصی نامه:
خاررات:
حمداله نعمتی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید فرهاد ساالری
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1634/6/15 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8318باتولد کودکی چشم وچراغ خانواده قادر ساالری م هور شهد.در دامهان پهر مههر مهادر وپهدر پهرور

خافه ودر سهن 87سهال ی رايهی ج ههه شهد .خه

اثر مسمومی شیمیاخی تامرز شهادت پیش رف اما بهه لطه خداونهد مهداوا ودخ هر بهار عهزم ج ههه کهرد وسهرانج8361ام در خهرداد مهاه 8361مع هود
گف وجسم مطهر
وصی نامه:
خاررات:
فريادساالری.jpg

در روستای رازخانه کاری در خا آرام گرف .

بهار در

نهدای اورا ل یه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید نصر اله داوید
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/14 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8316در روسهتای ته رخهزی عالیونهد از توابه شهرسهتان ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود .دوران ابتهداخی و راي مهاخی را در زادگهايش سهاری کهرد.در دو نوبه
عازم ج هه يای ح علیه بار شد و در تارخ  66/81/81در م طقه حل چه جان شیرخن تقدخم مع ود خود کرد.
وصی نامه:
خداوند ما را خل کرده و راه راس را به مها نشهان داده و راه چ ونهه زخسهتن را بهرای مها روشهن نمهوده اسه  .خداونهد مهر مهرا بها شههادت قهرار داد .خهونم را بهر روی
خون دخ ر شهدا رخخ تا درخ اسشم را آبیاری ک د.
خاررات:
نصراله داوخد.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید کاکاجان دشتکی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/8/1 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8337در روستای میانه ج جان از تواب ممس ی در خانواده ای مومن و مبي ی دخده به جهان گشود.
دوران ابتداخی و راي ماخی را در زادگايش با موفقیه سهاری کهرد و بها وجهود سهن و سها کهم رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد .در تهارخ  63/1/16در م طقهه
ديلران ندای ح را ل ی

وصی نامه:
خاررات:
کاکاجان دشتکی.jpg

و به دخدار مع ود شتاف .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید داریوش رحمانی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8333در روسهتای مشهکان از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود و تحصهیشتش را تها سهوم دبیرسهتان ادامهه داد .بعهد از آن رايهی ج ههه شهد و سهرانجام در
تارخ  8361/8/1در ج هه اثرحانی شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
من که راه خدا را انتخا کرده ام و باالترخن سرماخه ام که جانم می باشد را بهر او فدا می ک م.
خاررات:
دارخو

رحمانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید محمد رشیدی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/61 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8336در روستای گازرگهاه از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود .تحصهیشت ابتهداخی را تها کهش

چههارم دبسهتان در خاسهو سهاری کهرد و بعهد از آن وارد

نورآبادممس ی شدو فرمان امام که صهادر شهد او خهود را مکله بهه حضهور در ج ههه يها دانسه  .اخشهان در دو عملیهات فهت الم هین و بیه المقهد

شهرک کهرد و در

عملیات فت الم هین مجهروح شهد کهه بعهد از به هودی نسه ی دوبهاره رايهی ج ههه يها شهد تها سهرانجام در تهارخ  8368/1/36در م طقهه شهلمچه جهان شهیرخن برر ه
اخش

گباش .

وصی نامه:
اخن رايی اس که خود انتخا کرده ام و می خوايم به آن روش ی ب خشم.
خاررات:
محمد رشیدی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید عادل رضازاده
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/3/5 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها  8331در شهرسههتان ممس ه ی در خههانواده ای مههومن و متههدخن متولههد شههد  .تحص هیشت دوران ابتههداخی تهها دبیرسههتان را در شهرسههتان گبرانی هد و در يم هین دوران
بود که يمراه با پدر عازم ج هه يای ح علیه بار شد .اما در تارخ  8361/6/1عاد شهید و پیکر مطهر
وصی نامه:
خاررات:
عاد رضازاده.jpg

بر دستان پدر آرام گرف .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید بیت اله زارع
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8331در روستای فارخا رسهتم دخهده بهه جههان گشهود  .دوران ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه کامه گبرانهدو جهه ادامهه تحصهی رايهی شهرسهتان شهد.
سا دوم رخاضی فیزخ
وصی نامه:
خاررات:
بی اله زارع.jpg

عازم ج هه يا شد و در تارخ  66/8/16شرب شهادت نوشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید محمدعلی زارعی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1633/4/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا  8337در روستای عدوخی جاوخد دخده به جههان گشهود 81 .بههار از عمهر

را سهاری کهرده بهود کهه در ارتفاعهات گهامو در غهر کشهور شهرب شههادت نوشهید.

اخن شهید چهار بار عازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و در آخهرخن مرخصهی خهود چهون پهدر
قیام افتاد.
وصی نامه:
قدر انقش اسشمی را بدانید و به امام خمی ی وفادار باشید.
خاررات:
محمدعلی زارعی.jpg

در مسهافرت بهود نتوانسه بها او خهداحافظی ک هد و دخدارشهان بهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید بابک ساالری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
درسا 8336در روسهتای پابیهان گچ هران از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهاند جهه ادامهه تحصهی وارد مدرسهه
راي ماخی شد.سا

وار وارد ي رستان ف ی گردخهدوتا کهش

مورخه 8361/86/18در م طقه شلمچه شرب شهادت نوشید.

وصی نامه:
خاررات:
باب

ساالری.jpg

سهوم دبیرسهتان در

خوانهد آن هاه بهه نهدای امهام بزرگهوار

گهو

فهرا دادو روانهه ج ههه شهد.سهرانجام در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید محمد شایانی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها 8337درروسههتای نههار جاوخههد از خههانواده ای مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را در زادگههايش ودوران راي مههاخی را در آباخشههان گبرانیههد
درسا 8363ب عد از اتمام دوره آموز
اخش

نظهامی در جههرم رايهی ح ههه يهای حه علیهه باره شهد.در تهارخ  8363/81/11در عملیهات بهدر جهان شهیرخن خهود رادر ر ه

گباش و به دخدار مع ود شتاف .

وصی نامه:
خاررات:
محمد شاخانی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید معراج شجاعیان
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1635/5/61 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها 8316در خک هی از روسههتايای شهرسههتان ممس ه ی دخ هده بههه جهههان گشههود .تحص هیشت ابتههداخی را در زادگههايش سههاری کههردو دوره راي مههاخی را در شهرسههتان
اردکان ری نمود وبه عل يو

وصی نامه:
خاررات:
معرا شجاعیان.jpg

واستعداد فراوان وارد دبیرستان عشاخری شیراز شددر سا 8361عازم ج هه شدودر تارخ  8361/61/36شرب شهادت نوشید.

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید سهراب شریفی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/14 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8331در شهرستان ممس ی دخده به جههان گشهود.درسها او دبیرسهتان بودکهه عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد در تهارخ 8368/88/81بهه درجهه رفیه
شهادت ناخ آمد

وصی نامه:
خداخا از تومیخوايم که به مادران امین (مادرانی که امان تو را به تو تحوخ داده اند )شکی اخی عطا ک ی
خاررات:
سهرا شرخفی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید خداخواست شفیعی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
درسهها 8331در روسههتای محههروم و دور افتههاده گههوخم چشههم بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را در زادگههايش گبرانیهد در يمههان سه ین کههودکی مههادر

را از دسه داد

ودر دامههان پههدر تربیه خافه او کههه میدخهد يههر روز تعههدادی از جوانههها بههر روی دسههتان مههردم تشهیی میشههوند ريسههاار ج هههه يههای حه علیهه باره شههد ودر مورخههه
8367/68/81در عملیات کربشی  1به درجه رفی شهادت ناخ آمد.
وصی نامه:
بدانید که اسشم عزخز در خطر اس اگر بخوايیدخدای ناکرده لطمه ای به درخ اسشم نخورد باخد صد يا مث من وامثا من فدای اسشم شود.

خاررات:
خداخواس شفیعی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید امر اله شفیعی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/1/6 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
درسهها 8318در روسههتای جههوزار بکههش از توابهه شهرسههتان ممسهه ی دخههده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی وراي مههاخی را در زادگههاه خههود گبرانیههد در تههارخ
8366/61/87رايههی ج هههه يهها شههد وبعههداز مههدتی بههه شهرسههتان بههاز گشهه اخههن بههار در تههارخ 8366/61/17رايههی ج هههه غههر شههد وسههرانجام در صهه روز
8366/61/63ندای ح رال

گف .

وصی نامه:
من تا آخرخن قطره خون در مقاب شر و غر اخستاده ام واز اسشم دفاع میک م ما ن اخد ب زارخم اسشم با اخن يمه ارز

خاررات:
امراهلل شفیعی.jpg

ازبین برود

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید رمضان شفیعی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/61 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8331در روستای داالن عموخی دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی وراي مهاخی را در زادگهايش بها رنهج ومشهق فهراوان بهه پاخهان رسهانید چهون در ن هود پهدر
سرپرس خانواده ا
نوشید.
وصی نامه:
خاررات:
رمضان شفیعی.jpg

برعهده او بود در سها 8361عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره شهد ودر مورخهه 8361/68/38در عملیهات والفجهر1در م طقهه فهاو شهرب شههات

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید سعید محمودی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/16 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها  8333در روسههتای بیهد از توابه شهرسههتان مسه ی دخهده بههه جهههان گشههود تحصهیشت ابتههداخی را در زادگههايش بههه پاخهان رسههانید و جهه ادامههه تحصهی بههه
شهرستان ممس ی آمد و رايی ج هه يهای حه علیهه باره شهد و سهرانجام در مورخهه  8366/88/13در ت ه
بر ر

اخش

گباش .

وصی نامه:
خاررات:
سعید محمودی.jpg

چزابهه در ن هردی نهابرابر بها دشهمن متجهاوز جهان شهیرخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید ربیع اله محمودی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8336در روستای مهرنجهان از توابه ممسه ی دخهده بهه جههان گشهود  .دوران ابتهداخی و راي مهاخی را بها موفقیه گبرانیهدو وارد ي رسهتان آ بارخه
و در سا  8361موف به اخب مدر دخالم شد اما به جای تعیین رشته در آزمون سراسری در آزمون الهی شرک و در اخن راه رشته شهادت را برگزخد.

وصی نامه:
خاررات:
ربی اهلل محمودی.jpg

شهیراز شهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید سید احمد موسوی
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8333در روستای نصرتی از تواب ممس ی دخهده بهه جههان گشهود .بعهد از مهدتی يمهراه بها خهانواده بهه شهرسهتان مممسه ی يجهرت کردنهد و در محلهه توتسهتان
سک ی گزخدند .تحصیشت ابتداخی را سهاری کهرد و وارد مقطه راي مهاخی شهد .در يمهین اخهام دلهداده دخهار عشه و کهربش شهد .در سها 8366آمهوز
و در سا  8366عازم ج هه يا گردخدو در مورخه  8368/68/61در عملیات فت الم ین در م طقه دش ع ا

شرب شهادت نوشید.

وصی نامه:
من از اخن مل غیور میخوايم که تا آخرخن قطره خون از اسشم محافظ ک د و ن بارند اخن ضد انقشبیون رخ ه ک د
خاررات:
سیداحمدموسوی.jpg

نظهامی را گبرانهد

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید گودرز موالیی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
درسا 8331در روستای بر آفتا جاوخد دخهده بهه جههان گشهود دوران ابتهداخی را در يمهان جابهه پاخهان رسهاند وجه تحصهی در دوره راي مهاخی بهه شهرسهتان ممسه ی
آمد امابه راضی کردن والدخن خود س ر خون را بر س ر قلم ترجی داد ودر مورخه 8367/63/63در م طقه شلمچه شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
مر با عزت بهتر از زندگی با ذل اس حقیهر بهه نهدای پیهر جمهاران ل یه
مقدم ج هه از میهن وکشورمان دفاع ک م.

خاررات:
گودرز موالخی.jpg

گفتهه تها ضهمن خهدم در سه ر تعلهیم وتربیه ومدرسهه درک هار دخ هر دوسهتانم در خهط

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید حبیب اله نجاتی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/7/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8331در روستای مهرنجهان از خهانواده ای مستضهع دخهده بهه جههان گشهود.فقرمهالی اجهازه ادامهه تحصهی در دوره راي مهاخی را نهدادو عشه بهه سهااه اورا بهه
بسیج کشاند وری دوره آموزشی عازم ج هه يا شد ودر تارخ 8368/67/16شرب شهادت نوشید.
وصی نامه:
خاررات:
ح ی اله نجاتی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید سید غالم نگین تاجی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1638/1/11 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها 8336در خههانواده ای محههروم ومههومن در روسههتای بردن ههان دخ هده بههه جههان گشههود دوره ابتههاخی را در روسههتای خههود ودوره راي مههاخی را بهها مشههق فههراوان در
روستای يمجوار گبرانید سرانجام بهرا دفهاع از انقهش اسهشمی ريسهاار ج ههه يهای حه علیهه باره شهد وبعهد از دو سها ن هرد در ج ههه در  8363مفقهود ودر مورخهه
8361/61/86در زادگايش به خ

سارده شد.

وصی نامه:
پشتی ان روحانی ووالخ فقیه باشهید .والخه فقیهه نورخسه کهه م هافقین چشهم دخهدن آن را ندارنهد .از خداونهد بخوايیدکهه امهام خمی هی را تها انقهش مههدی صهاح
الزمان ن هدارد ودشم انش را خوار وذلی گرداند.
خاررات:
غشم ن ین تاجی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید فتح اله هوشمندی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/7/13 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سهها 8337در روسههتای درفههش سههفلی از توابه ممسه ی دخهده بههه جهههان گشههود تحص هیشت ابتههداخی را در زادگههايش گبرانیهد وجته ه ادامههه تحصهی وارد روسههتای
يمجوار شد بعداز اتمام تحصهیشت مقطه راي مهاخی جهه ادامهه تحصهی وارد شهرسهتان ممسه ی گردخهداخن شههید بزرگهوار سهه بهار عهازم ج ههه يهای غهر وج هو
شد ودر بار آخر غز خداحافظی سرداد ودر مورخه 8361/67/86در جزخره مج ون به آرزوی دخرخ ه ا

رسید

وصی نامه:
از خدای خوخش خواسته ام که مرا شهید نماخد تا بااخثار کردن خون ناچیزم قسمتی از اخن فرد را به اسشم ادا نماخم.

خاررات:
فت اله يوشم دی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید قلی هوشیار
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1635/1/15 :

نام مدرسه- :
زندگی نامه:
در سا 8336در روستای يراخرز از توابه ممسه ی دخهده بهه جههن گشهود تحصهیشت ابتهداخی وراي مهاخی را در زادگهايش بهه پاخهان رسهاند وتها کهش
ممس ی در

خواند ودر سا 8361عازم ج هه شد تا اخ که در تارخ 8361/61/11شرب شهادت نوشید.

وصی نامه:
خاررات:
قلی يوشیار.jpg

دوم دبیرسهتان در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نور آباد خواهر
نام شهرستان :نورآبادممسنی

شهید یوسف سجادی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان فنی شهید مرادی
زندگی نامه:
درسهها  8331درروسههتای مهها محمههود از تواب ه شهرسههتان ممس ه ی دخ هده بههه جهههان گشههود دوران ابتههداخی را در زادگههايش دوران راي مههاخی را در روسههتای آي ههری
سههاری کههرد ودر مقط ه متوسههطه وارد ي رسههتان ف هی شهههید مههرادی شههد.در سهها او دبیرسههتان عههازم ج هههه شههد ومجههروح گردخ هد امهها بعههد از به ههودی درسهها دوم
دبیرستان برای بار دوم عازم ج هه شدوسر انجام در مورخه  8361/86/81شرب شهادت نوشید
وصی نامه:
خاررات:
خوس سجادی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید کهزاد رحمانی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین در  8331/8/8در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز  ،بخهش آبهاده رشه
دوران ابتدائی را در زادگهايش در دبسهتان شهها کوشهک

و در روسهتای کوشهک

دخهده بهه جههان گشهود  .وی

بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و جهه ادامهه تحصهی بهه دبیرسهتان شههید آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

عزخم نمود  .شههید رحمهانی در تهارخ  8363/8/16سه ر مدرسهه را ريها کهرده و بهه فرمهان امهام بهه ع هوان خه

بسهیجی جهه دفهاع از اسهشم و مهیهن و انقهش

رايی ج هه گردخد و تا تهارخ شههادتش مخلصهانه در راه دفهاع از اسهشم و انقهش قهدم برداشه  .شههید رحمهانی در عملیهات بهدر يهد اصهاب تهرکش خماهاره يهای
بعثیون قرار گرف و مجروح شد  .اما ي هوز به هودی نیافتهه بهود کهه دوبهاره رايهی ج ههه يها شهد  .وی چههار نوبه بهه ج ههه رفه و بهاالخره در عملیهات والفجهر  1در
تارخ  8363/88/17يمراه بها دخ هر دالور مهردان گهردان کمیه در حهالی کهه بهه محاصهره دشهمن درآمهده بهود مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
خازده سا مفقودخ به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای روستای کوشک

به خا سارده شد

په

.

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فلیقات فی س ی اهلل البخن خشرون الحیوه الدنیا باالخره و من خقات فی س ی اهلل فیقت او خغل فسو نؤتیه اجرا عظیما .
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته انهد  ،باخهد در راه خهدا پیکهار ک هد و يهر که
ابدی اجری عظیم ديیم  ( .سوره نساء آخه ) 73
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و خاری دي ده مظلومان و ستم دخدگان .

در جههاد در راه خهدا کشهته شهد خها فهات گردخهد زود باشهد کهه او را در بهشه

از

با سشم و درود بر ساح ولی عصر (عج) فرمانده ک قوای ج ههه يهای ج ه

نهور علیهه ظلمه و ناخه بهر حقهش خمی هی ک یهر شهیر جمهاران  ،قله تا هده امه و بهر

شهیدان از يابی تها کهربشی حسهین (ع) و از کهربشی حسهین تها شههیدان کهربشی خهونین خمی هی و بهه نهام اسهیران در چ ها صههیونیزم و سهشم بهر تهو ای پهدر و
مادرم و سشم بهر شهما ای امه حهز اهلل و يمیشهه در صهح ه و رزم هدگان اسهشم کهه ج ههه يهای ج ه

را بها م اجهات خهود عطهرآگین مهی ک هد  ،وصهی نامهه را

شروع می ک م :
اخ جان کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین متولهد  8331اعزامهی از نهی رخهز فهار

روسهتای کوشهک

اولهین کشمهم اخهن اسه کهه ای امه حهز اهلل و خهداجوی اسهشم

خمی ی عظیم الشنن ب یان بار جمهوری اسهشمی و ناخه بهر حه امهام زمهان (عهج) را ت هها ن بارخهد و گهو

بهه فرمهانش باشهید  .خهدای تعهالی را شهکر مهی که م کهه

سالهای عمرم را تا فرا رسهیدن خهوم اهلل قهرار داد و اک هون خهوم اهلل دخ هری اسه کهه پیهرو خهوم اهلل حسهین (ع) مهی باشهد  ،يمهان خهوم اهلل ای کهه يهزار و انهدی سها
بیش از اخن خوم اهلل خمی ی  ،خع ی حسین (ع) در میدان شههادت خع هی روز عاشهورا نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی را سهرداد و اخ ه

مها يسهتیم کهه مهی گهوخیم حسهین

جههان اگههر در آن روز در آن بیابههان داغ و سههوزان کههربش کسههی جواب ه نههداد و بههه فرخههادت نرسههید مهها پیروان ه و سههربازان در فضههای گههرم خون ههار و بیابههان سههوزان
خوزستان به ندای غرخ

لی

می گوئیم حسین جهان ل یه

 ،ای امهام زمهان (عهج) ل یه

 .ای قهرآن و اسهشم ل یه

 ،ل یه

 ،ل یه

اللههم ل یه

 .په

ای خمی هی

 ،ای ري رم فرمانهده که قهوا  ،پیرجمهاران در يهم کوب هده مسهتک ران و اسهتعمارگران و شهیارین  ،حسهین زمهان روح اهلل خمی هی قله تا هده مله بهه تهو يهم ل یه
ام حز اهلل و ای خوايران و برادران دلسوز به اسهشم و انقهش وحهدت کلمهه را حفهظ ک یهد گهو

.

بهه فرخهاد حسهین زمهان باشهید  ،بیهدار باشهید کهه دشهم ان اسهشم

از ما بیدارترنهد و مها باخهد يوشهیارتر و بیهدارتر بهه فهرامین گهوير بهار والخه زمهان کهه سهخن خهدا بهر زبهانش جهاری اسه باشهیم و از اخهتش و تفرقهه و بانهد بهازی
باريیزخم که ت ها شکسه اسهشم شکسهتن وحهدت و خکاهارچ ی حهز اهلل اسه  .پشهتی ان دوله باشهید و در فهراز نشهی های انقهش دوله و ري هر را بها جهان و مها
حماخ ک ید که آقا امام زمان (عهج) از شهما راضهی و خشه ود باشهد  .بهه خهدا سهوگ د برنهدگان اخهن دنیها و آخهرت کسهانی يسهت د کهه اخهن نظهام جمههوری اسهشمی را
را با جانتان و مالتان خاری ک ید .

حفاظ و پشتی انی می ک د  ،ج هه يای ج

بروخد به اخن دانش اه الهی و خودتان را بسازخد عش و شهو و آمیخت هی و لهبت جهز در مقابه خهدا يهی مع ها و تع یهری نهدارد  .زنهدگی اخهن دنیها را خانهه اصهلی خهود
نا دارخد که زندگی برای رفتن اس  .ما برای خوشی به اخن دنیا نیامهده اخهم  .الهدنیا مزرعهه االخهره دنیها مزرعهه آخهرت اسه کهه نتیجهه کشه آن در آخهرت مهی باشهد
ما برای امتحان و آزماخش آفرخده شده اخم و به اخن دنیا آمده اخم اخ قدر به فکر دنیای فانی ن اشید که چشم بر يم ب بارخم تمام خوايد شد .
ای ام شهید پرور و يمیشه در صح ه وصی شهدا به مها اخهن اسه کهه انقهش اسهشمی خیلهی گهران بدسه مها رسهیده اسه و اخهن انقهش بها خهون رشهد کهرده و
باخد با خون يم به ثمر برسد خع ی باخد بهه تمهام جههان صهادر شهود  .از خهون شههیدانی چهون بهشهتی يها  ،باي ريها  ،رجهاخی يها و مطههری يها و شههیدان  81خهرداد و
 87شهرخور و دخ ر شهدا ما يم ی از کوچ

تها بهزر مهدخون خهون اخهن اللهه يهای سهرخ يسهتیم  .مسهوولیتی خیلهی سه ین و سهخ بهر دوشهمان اسه آنهها جهان

خود را فدای اسشم و قرآن کردند و محف تارخه
انقش را ت ها ن بارخد  .پ

را بهرای مها روشهن کردنهد  .په

شههدا چهه وصهیتی بهه مها کهرده انهد ؟ گفتهه انهد کهه راه مها را ادامهه ديیهد  .ري هر

چرا به خود نمی آخهیم ؟ چهرا بعضهی حرکه نمهی ک هد ؟ بهه خهدا سهوگ د اگهر راه شههدا را دن ها نکی هد شههدا در روز محشهر جلهوی مها را

خواي د گرف  .به ما می گوخ د چرا رايمان را ادامه ندادخد جوا اخهن عزخهزان را چهه مهی ديیهد  .آخها اگهر اخهن عزخهزان نرفتهه بودنهد و بهدنهای نهازنین خهود را در مقابه
توپ و تان

ن رفته بودند ما حاال آزاد بودخم؟

به خدا برادرم و خوايرم اگر اخثار و فهداکاری رزم هدگان اسهشم ن هود  ،امهام و دخهن و قهرآن را از بهین مهی بردنهد  ،حکومه اسهشمی را بهر مهی چیدنهد  ،جامعهه مها را بهه
جامعه ای غربی ت دخ می کردند  .خشصه برادرم تو با ج یدن در میدان رزم و خوايرم تو با حجا خود می توانید راه شهدا را ادامه ديید .
خاررات:
موجود نیس .
کهزاد رحمانی.jpg
1367337171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید رمضان خورشیدی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :ابوریحان بیرونی
زندگی نامه:
رمضان خورشهیدی فرزنهد حسهن در فهروردخن مهاه سها  8337در خهانواده ای متهدخن و دامهدار در روسهتای مشهکان بهدنیا آمهد  .تحصهیشت دوران ابتهدائی را در دبسهتان
شهید آخ ( ششم بهمهن سهاب ) مشهکان بها موفقیه گبارنهد و دوره راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ابورخحهان شهروع نمهود  .بهه يمکشسهیها و معلمهان خهود بسهیار
احتهرام مههی گباشه و از نظههر اخههش و رفتههار و در

خوانههدن در م ههز و مدرسههه نمونههه بهود  .در مسههابقات قههرآن و احکههام و غیههره کههه از رههر مههدار

گردخد شرک می کرد و يمیشه جزو برگزخدگان بود و در ک ار در
اخشان از آنجائیکه زخاد به ج هه و ج

برگههزار مههی

خواندن کار کردن رابسیار دوس داش و لحظه ای بیکار نمی ماند .

عشقه داشه در سها دوم راي مهاخی بهود کهه جهه اعهزام بهه ج ههه خهود را آمهاده نمهود و دوبهار بهه ج ههه رفه  ،بهار او بهه

مدت چهار ماه و بار دوم بع وان آر.پی.جی زن به مهدت دو مهاه و نهه روز در گهردان کمیه حضهور خافه  .يمسه رانش نقه مهی ک هد در ج ههه نیهز عشقهه زخهادی بهه
قرآن خواندن داش و پیوسته سعی می نمود جلسهات قهرآن و احکهام تشهکی ديهد و بهه کشسههای آموزشهی خصوصها"آمهوز

اسهلحه ش اسهی بسهیار ايمیه مهی داد

.
سرانجام روز بیس و خکم بهمن ماه سا  8363در ج ههه فهاو ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در عملیهات پیروزم دانهه والفجهر  1بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و
در گلزار شهدای مشکان به خا سارده شد .
روحش شاد و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ب ده رمضان خورشهیدی سهاکن نهی رخهز فهار

بخهش پشهتکوه مشهکان  ،در مهورد شههادت اگهر نصهی م بشهود بها شهما چ هد کلمهه ای گفت هو دارم  :امیهدوارم کهه اخهن

عراقیها را به در و اص ک م و بعهد شههید بشهوم  ،مهن نمهی تهوانم ب یه م کهه بهرادرانم در ج ههه يهای سوسه رد و ج هو کشهور بج هد و شههید و مجهروح بشهوند
ولی من در اخ جا ب شی م و کهار دخ هری انجهام ديهم  .يهدفم اسهتقش  ،آزادی  ،جمههوری اسهشمی اخهران و محکهم شهدن انقهش اسهشمی اسه و رفهتن اخهن انقهش
به اقصی نقا جهان اس  ،من از شما تقاضهاخی مهی که م کهه بعهد از شههادتم خهار و خهاور امهام باشهید و امهام را ت هها ن بارخهد  ،مهن شههادت را خه

نهوع انتخها مهی

دانم  ،اخن راه را سرورم حسین بن علهی (ع) بهه مهن آموختهه اسه  ،مهی خهوايم مثه اخشهان شههید بشهوم  .نمهی خهوايم بعهد از شههادتم پهدرم و والهدخ م و بهرادرانم و
خوايرانم برای من گرخه و زاری ک د  ،ن اخد ناراح شهوند چهون اخهن دنیها بهرای مها ارز
و چ ان ج

نهدارد و کوشهش مها فقهط بهرای رضهای خداسه  ،مهی خهوايم بهروم بجه م

ک م که د عراقیها را به وحشه بیانهدازم و مان هد بهشهتی شههید شهوم  ،مهی خهوايم بهروم بجه م تها انتقهام خهون اخهن يفتهاد و دو تهن را ب یهرم و مهی

خوايم بج م تا اسشم در سراسهر جههان پاخهدار بمانهد  .ای دوسهتان و ای عزخهزان در پشه ج ههه و ای رفیقهان در کهش

 ،از شهما مهی خهوايم کهه از رفهتن و کشهته

شدن فی س ی اهلل ناراح ن اشید و گرخهه نک یهد تها دشهم ان خوشهحالی ک هد و از شهما مهی خهوايم کهه اخهن سه ريا را خهالی ن بارخهد و اخهن راه خهط سهرخ را ادامهه
بديید  .در يمین جا با شما خداحافظی می ک م .
خداخا  ،خداخا  ،تا انقش مهدی  ،حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
دعا برای اسشم و رزم دگان خادتان نرود .
مر بر آمرخکا  ،مر بر صدام  ،مر بر شوروی
ای صدام کور خواندی اسشم شکس ندارد .
رمضان خورشیدی 8363/88/86

خاررات:
موجود نیس .
رمضان خورشیدی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احمد علیزاده
تاریخ تولد1684/5/7 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :ابوریحان بیرونی
زندگی نامه:
احمههد علیههزاده فرزنههد بههاقر ( ع هها

) در تههارخ  8331/1/7در روسههتای مشههکان از تواب ه شهرسههتان نههی رخههز متولههد گردخههد  .دوره دبسههتان را در مدرسههه ششههم بهمههن

سههاب و شهههید آخ ه فعلههی مشههکان بههه اتمههام رسههاند  .و بعههد از آن دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی ابورخحههان بیرونههی گبرانههد اولههین بههار در تههارخ  8363/1/3و
سهها

در تارخخهههای  8363/86/81و  8363/3/18بههرای اجههرای فههرامین امههام (ره) و دفههاع از مههیهن اسههشمی از سههوی بسههیج سههااه پاسههداران بههه ج هههه اعههزام گردخههد و

بعد از آن با حضور در گهردان يمیشهه پیهروز کمیه جمعها" بهه مهدت خه
ج هه شلمچه به شهادت رسید و پیکر مطهر

سها و نهیم بهه دفهاع از کشهور اسهشمی پرداخه  .وی سهرانجام در تهارخ  8361/86/86در

در گلزار شهدای زادگايش روستای مشکان به خا سارده شد .

خکی از خاررات نق شده از خانواده شهید چ هین اسه  :در جرخهان خکهی از اعزامهها کهه مهادر
مسنله در حا حاضر ج

اس و يی کاری واج تر از نامو

و مملکتان نیس و آنقدر با مادر

ن هران و بهی تها بهود خطها بهه مهادر خهود مهی گوخهد واجه تهرخن
صح

می ک د تا او ( مادر

) راضی می شود .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
مادر احمد میگوخد :در آخرخن اعزام وی به ج ههه بهه شهدت ن هران و بهیتها بهودم .بهه يهر نحهوی بهود مهیخواسهتم مهان از رفهتن او بهه ج ههه شهوم .احمهد ،دسهتم را
گرف و بوسید ،گف  :مادر جان ،واج ترخن مسوله در حا حاضر ج
شهید احمد علیزاده.jpg

اس و يی کاری واج تر از حفظ نامو

و مملک اسشمیم

1878311811

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احمد علیزاده
تاریخ تولد1684/5/7 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :ابوریحان بیرونی
زندگی نامه:
احمههد علیههزاده فرزنههد بههاقر ( ع هها

) در تههارخ  8331/1/7در روسههتای مشههکان از تواب ه شهرسههتان نههی رخههز متولههد گردخههد  .دوره دبسههتان را در مدرسههه ششههم بهمههن

سههاب و شهههید آخ ه فعلههی مشههکان بههه اتمههام رسههاند  .و بعههد از آن دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی ابورخحههان بیرونههی گبرانههد اولههین بههار در تههارخ  8363/1/3و
سهها

در تارخخهههای  8363/86/81و  8363/3/18بههرای اجههرای فههرامین امههام (ره) و دفههاع از مههیهن اسههشمی از سههوی بسههیج سههااه پاسههداران بههه ج هههه اعههزام گردخههد و

بعد از آن با حضور در گهردان يمیشهه پیهروز کمیه جمعها" بهه مهدت خه
ج هه شلمچه به شهادت رسید و پیکر مطهر

سها و نهیم بهه دفهاع از کشهور اسهشمی پرداخه  .وی سهرانجام در تهارخ  8361/86/86در

در گلزار شهدای زادگايش روستای مشکان به خا سارده شد .

خکی از خاررات نق شده از خانواده شهید چ هین اسه  :در جرخهان خکهی از اعزامهها کهه مهادر
مسنله در حا حاضر ج

اس و يی کاری واج تر از نامو

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
احمد علی زاده.jpg
1878311811

و مملکتان نیس و آنقدر با مادر

ن هران و بهی تها بهود خطها بهه مهادر خهود مهی گوخهد واجه تهرخن
صح

می ک د تا او ( مادر

) راضی می شود .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدحسین کاسبی
تاریخ تولد1688/8/1 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :ابوریحان بیرونی
زندگی نامه:
شهههید محمههد حسههین کاسه ی در تههارخ  8333/3/8در روسههتای مشههکان شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی بههدنیا آمههد .وی در دوران کههودکی بسههیار
بايو

و دارای روحیه ای قوی بهود  ،در سهن شهش سهال ی پها بهه دبسهتان گباشه و در دبسهتان دولتهی حسهام در شهیراز دوره ابتهداخی را بهه اتمهام رسهانید و دوره سهه

ساله راي مائی را در مدرسه ابورخحهان بیرونهی مشهکان سهاری نمهود  .بها اخ کهه امکانهات زخهادی بهرای تحصهی نداشه ولهی بهه در

خوانهدن خیلهی ايمیه مهی داد.

در دوران دبیرستان بود که انقهش اسهشمی بهه ري هری امهام بهه او خهود رسهید وی کهه ف ها را در نشسهتن مهی دخهد م هارزه را آغهاز کهرد و در رايایمائیهها و تظهايرات
حضوری مستمر و فعا داشه تها اخ کهه انقهش اسهشمی بهه پیهروزی رسهید  .په

از انقهش بها تنسهی

سهااه پاسهداران درتابسهتان  8366درمشهکان بها يمکهاری بها

سااه پرداخ  .زمانی که خکی از دوسهتان او ب هام محمهد علهی اشهتیاقی در راه اسهشم بهه خهون غلتیهد او گفه  :بهه بهه ! چقهدر لهبت بخهش بهود اگهر مهن يهم بهه اخهن
سعادت بزر نائ می شدم  .وقتی که سااه خواسه نیهرو بهه ج ههه اعهزام ک هد از پهدر اجهازه عزخمه خواسه پهدر در جهوا او گفه  :فرزنهدم حها کهه شهو رفهتن
داری من يم راضی يستم و مان رفت

نخوايم شد  .په

از اخشهان پهدر و بهرادر

رضها کاسه ی نیهز بهه ج ههه اعهزام شهدند کهه در حها حاضهر بهرادر اخشهان جان هاز

می باشد .
سرانجام محمد حسین کاس ی در تارخ  8366/6/81بهه ج ههه شهتاف و کمتهر از خکمهاه بهه م هارزه بها صهدامیان پرداخه و در عملیهات ثهامن االئمهه و در ج ههه ج هو
در تارخ  8366/7/1به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر پا و مطهر

در گلزار شهدای مشکان به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسمه تعالی
سشم به ري ر عظیم الشنن انقش امهام خمی هی و خهدم پهدر و مهادر بزرگهوارم سهشم عهر

مهی نمهاخم  .په

از سهشم پیهروزی اسهشم را از خهدای متعها خوايهانم .

پدر و مادرم بدانید که من نا آگايانه به ج هه نیامدم بلکه آگايانهه آمهده ام تها بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی و يه مهن معهین خعی هی حسهین زمهان ل یه
دشم ان اسشم و کفار بعثی عرا را از خها اخهران بیهرون که م  .پهدر و مهادر م هادا شهما خهدا را فرامهو

گهوخم و

ک یهد و وسوسهه شهیارین و دشهم ان اسهشم شهما را از خهدا و

خط امام باز دارد يمچ ان کوه در مقاب ضد انقش و دشم ان اسشم اخسهتادگی نماخیهد و بها آنهها مقابلهه ک یهد و بهه ج ه

باردازخهد و مها يهم امیهدوارخم کهه بها پیهروزی

کام شهید زنده به ورن برگردخم .ما رو عمر امام خوخش را از درگاه احدخ خوايانیم  ،تمام دوستان و اقوام را سشم برسانید .
والسشم علیکم رحمه اهلل و برکاته

خاررات:
موجود نیس .
محمد حسین کاس ی.jpg
1871311131

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدحسین امیری
تاریخ تولد1686/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهههید محمههد حسههین امیههری فرزنههد اسههماعی در تههارخ  8333/8/16در روسههتای کوشههک

در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی متولههد شههد و دوران کههودکی خههود را در

دامن مادری مسلمان و عاش اسشم سهاری کهرد  .شههید محمهد حسهین امیهری در سهن  7سهال ی در دبسهتان شهها کوشهک

مشهغو بهه تحصهی شهد و دوره په ج

ساله ابتدائی را با موفقی پش سر گباش و بها توجهه بهه اسهتعداد خهو و عشقهه وافهر بهه فراگیهری علهم  ،بهرای ادامهه تحصهی در مدرسهه راي مهاخی ارشهد کوشهک
مشهغو بهه تحصههی شهد و در حههین تحصهی يمیشهه در برگههزاری مراسهم مههبي ی خکهی از افهراد فعهها روسهتا بههود و بها توجهه بههه اخ کهه عاشه امهام حسههین (ع) و از
صداخی دل شین برخوردار بود از مداحین اي بی بهود کهه در مراسهم عهزاداری امهام حسهین يیوه يهای عهزاداری را حها و يهوای مع هوی مهی بخشهید  .شههید امیهری
دوران راي ماخی را بها موفقیه پشه سهر گباشه بهرای ادامهه تحصهی بهه شههر آبهاده رشه

رفه و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی مشهغو بهه تحصهی شهد  .در

دبیرسهتان نیههز خکهی از فعههالترخن اعضهای انجمههن اسههشمی دبیرسهتان بههود و يمیشهه در انجههام فهرائض و مراسههم مههبي ی پهیش قههدم بهود  .شهههید امیهری عشقههه بسههیار
شدخدی به امام (ره) داش و در وصی نامه خود ذکر کهرده بهود کهه مهادرم م هادا بهرای شههادت مهن گرخهه ک هی و بجهای گرخهه بهرای مهن بهرای رهو عمهر امهام دعها
کن".
شهید امیهری در حهالی کهه سها دوم دبیرسهتان بهود بهه ج ههه اعهزام شهد و در عملیهات فهت الم هین در ج ههه شهو
مطهر

در گلزار شهدای روستای کوشک

به خا سارده شد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع دربهم خرزقون
گمان نک ید آنهائی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنها زنده اند و نزد خداخشان روزی می خورند .

در تهارخ  8368/8/1بهه شههادت رسهید و پیکهر

( قرآن کرخم سوره آ عمران آخه ) 861
با درود فراوان به امام ام و امید مستضعفان جهان خمی ی ب شکن و بها سهشم فهراوان بهه مله شههید پهرور اخهران الزم دانسهتم کهه چ هد کلمهه دربهاره خهودم وصهی
کم.
مههن محمههد حسههین امیههری فرزنههد اسههماعی امیههری يسههتم و در سهها  8333متولههد شههدم در سهها  8331بههه مدرسههه رفههتم و بههه مههدت  1سهها در روسههتای کوشههک
زادگايم تحصی کردم و تحصیشت دوران دبیرستان را دو سا اسه کهه در روسهتای آبهاده رشه

ادامهه مهی ديهم يهم اک هون بهه دسهتور ري هر انقهش مهن احسها

مسوولی کردم و خدای تعالی به من يم گماشه و توانسهتم بهه ج ههه حه علیهه باره اعهزام شهوم و از نهامو

خهود دفهاع بهه عمه آورم و در اخهن موقعیه خهو

شهادت اخن فیض عظیم نصی م شد  .انااهلل و انا الیه راجعون
به درستی که ما از خدا يستیم و بازگش ما به سوی اوسه  .چهه بهتهر کهه مها در بسهتر مهر را مشقهات نکهردخم و در راه خهدا جهان را بهه جهان آفهرخن تقهدخم کهردخم
.
پدرم  ،مادرم  ،برادرانم و خوايرانم و تمام قومان و خوخشانم  ،ناراح ن اشهید کهه بهرای مهن عروسهی نکردخهد و مهرا در حجلهه گهاه ندخدخهد  ،اخهن را بدانیهد کهه مهن دامهاد
شده ام  ،داماد خدا اخن تیری که به من خورد دامادی مهن اسه و خهونی کهه از مهن جهاری شهد ح های سهر ودسه مهن اسه و ل اسهی کهه بهرای دامهادی مهن در نظهر
داشتید کفن اس و ق ر حجله گاه من اس  ،شما يی ناراح ن اشید  ،من به يدفم رسیدم  ،چه يدفی از شهادت بهتر و شهید چه مقامی در آن جهان دارد .
شهیدان از شهادت قصه گوخ د

نها زندگی بر سر فشان د

و به گفته معلم شههید دکتهر علهی شهرخعتی  ،آنهان کهه رفت هد کهاری حسهی ی کردنهد و آنهان کهه ماندنهد باخهد کهاری زخ هی ک هد و گرنهه خزخدخ هد و خوشها بهه حها آن
کسانیکه اخهن عمه را انجهام دادنهد و مان هد زخ ه اخهن شهیر زن اسهشم رسهال اسهشم را بهردو
صحرای کربش و در روز عاشورا فرمودند چه بود ؟ حسین (ع) خ

کشهیدند  .آخها مهی دانیهد کهه م ظهور از کلمهه ای کهه حسهین (ع) در

مرت هه فرخهاد زد يه مهن ناصهر خ صهرنی آخها کسهی يسه مهرا خهاری ديهد و آخها حسهین يهدفش اخهن

بود که کسی يس که خاری ديد و ن بارد که مهرا از پهای درآورنهد؟ خیهر  ،حسهین گفه کهه آخها کسهی يسه کهه بعهد از مهن جانشهین مهن و دخهن اسهشم را ري هری
ک د و اسشم را در جهان گستر

ديد  .عزخهزان مهن حسهین اخهن رهور گفه و بهاز دوبهاره جانشهین حسهین فرزنهد او شهد و رسهال خهون حسهین را بهه عههده گرفه و

يمین رور اسشم به وسیله امامان رو به به ودی رفه و يهم اک هون رسهال و ري هری آنهرا امهام زمهان مههدی (عهج) برعههده دارد و ناخه بهر حه او امهام امه و امیهد
مستضعفان جهان خمی ی ب شکن می باشد .
مادر عزخزم م ادا در مر من که يمان شهادت من اس و سرنوشه مهن اسه گرخهه ک هی بهه جهای گرخهه  ،بهرای مهن دعها کهن و در شه های جمعهه بهراخم دعها ک یهد
و از خدا بخوايید و دعا ک ید که عمر امام ام زخاد شود .
آنها که رفت د کاری حسی ی کردند و آنانکه مانده اند باخد کاری زخ ی ک د وگرنه خزخدخ د .

خاررات:
موجود نیس .
محمد حسین امیری.png
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اکبر آسمند
تاریخ تولد1686/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید اک هر آسهم د فرزنهد علهی در سها  8333در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در روسهتای حسهن آبهاد از توابه بخهش آبهاده دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت
ابتدائی خود را در دبسهتان حضهرت سهکی ه حسهن آبهاد و تحصهیشت راي مهائی را در مدرسهه ارشهد کوشهک
شد  .وقتی که به دبیرستان آخ اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گبرانهد و جهه تحصهیشت متوسهطه رايهی آبهاده رشه

پها نههاد شهور عشقهه زخهادی بهه ج ههه پیهدا نمهود و اکثهر يمکشسهیهاخش در آن زمهان ايه ج ههه و ج ه

بودند .
شهید اک ر آسم د موقعی که می خواس به ج ههه اعهزام شهود روحیهه بسهیار خهوبی داشه و بهه مهادر

مهی گفه مهادر مهرا حهش کهن چهون ممکهن اسه کهه مهن

برن ردم و شهید شوم .
وی بههه يمرزمههان خههود مههی گف ه  :بج یههد و عراقیههها را بکشههید و يرگههز عق ه نشههی ی نک یههد  .سههرانجام در تههارخ  8368/8/1در م طقههه عملیههاتی شههو
عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
بدرستی که ما از خدائیم و بازگشتمان به سوی خداس

را در گلزار شهدای روستای حسن آباد کوشک

به خا ساردند .

در حههین

با سشم بر امام ام و مل غیور و شهید پرور و سشم بر شهدا و رزم دگان و سشم بر محرومین و معلولین ج

 ،وصی نامه خود را شروع می نماخم .

مادر و برادرانم و خوايران مهربانم امیدوارم آخرخن سشم مرا بابخرخد  ،ممکهن اسه وقتهی کهه شهما اخهن نوشهته را مهی خوانیهد مهن دخ هر میهان شهما ن اشهم و بهه خهاران
ق لی پیوسته باشم .
مر برای مسلمان مع اخی ندارد  ،فقط خ

چیز اس کهه مها را از اخهن دنیهای فهانی بهه جههان ابهدخ مهی بهرد  ،آن يهم بهرای مهن اخهن اسه کهه راه خهدا را در پهیش

ب یرخم و شیطان را از خود برانیم تا به يد الههی خهود برسهیم  ،امیهدوارم بهرای مهن گرخهه و زاری نک یهد کهه ممکهن اسه اجهر شهما کاسهته شهود  .مها بهرای آزمهاخش
آفرخده شده اخم  ،خوشا به حا کسی که از اخن ازماخش رو سفید بیهرون اخهد  .مها بهه قهو امامهان بهه تکلیه مهان عمه مهی ک هیم و پیهروزی از آن ماسه  .چهه خهو
اس که انسان اخن امانتی که خدا نزد ما سارده اسه بهه يمهان گونهه بهه پیشه ايش تقهدخم نماخهد و امانه الههی را خیانه نک هد و اخهن از عههده يهر که

برخواسهته

نیس و فقط کسانی می توان هد بهه اخهن يهد برسه د کهه شهیطان را از خهود بران هد ؛ راه الههی را در پهیش داشهته باشه د و فقهط يهد اهلل باشهد تها بتوان هد بهه ج هداهلل
بایوندند و کسانی می توان د به يد الهی برس د کهه کارشهان فقهط و فقهط بهرای رضهای خهدا باشهد نهه بهرای شههرت  ،يهر چیهز کهه رضهای خداسه يمهان اسه .
ای کا

من به جای خ

جان صد جان داشتم تها بتهوانم بهه اسهشم يدخهه که م  .اخهن جهان مهن کهه قابلیه آن يمهه عظمه و بها شهکويی اسهشم را نهدارد  ،بهرادران

بسیجی ام  ،برادران پاسدارم و برادران ارتشهی ام شهما کهه مهی خوايیهد در صهرا مسهتقیم گهام بردارخهد از ج ه

و از سهختی يها و کم وديها نهراسهید  ،فقهط خهدا را در

نظر داشته باشید .خدا خود خاری ک ده شماياس برادران من  ،مهن بهرای رضهای خهدا بهه ج ههه رفهتم  ،يهی اج هاری در کهار ن هوده  ،خهودم بها وجهدانی کهه داشهتم راه
شهادت سرخ امام حسین (ع) را انتخا کردم و خهودم مهر سهرخ را بهر ذله و خهواری تهرجی دادم و يمچ هان کهه خداونهد ت هار اهلل مهی گوخهد  :شههیدان زنهده انهد
و انسانها خیا نک د که شهیدان مرده انهد  ،شههیدان زنهده ابهدی يسهت د و زنهدگی جاوخهدان و يمیشه ی را انتخها کهرده انهد ؛ امیهدوارم کهه شهمايا نیهز ادامهه دي هده
يمین راه باشید  ،من امیدوارم که بتوانم سربازی باشم در خدم اسشم .
مادر عزخزم  ،برادران مهربانم و خوايران گرامی ام خوايش مهن از شهما اخهن اسه کهه اگهر بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهدم کوچه

تهرخن قطهره اشهکی بهرای مهن

نرخزخد چون که من نمرده ام و زنهده ابهدی يسهتم کهه بهه سهوی دسهتغی و رجهاخی و بهاي ر و بهشهتی مظلهوم و بقیهه شههیدان در حهرکتم تها بهه آنهان برسهم  ،مهادرم و
برادرانم شما باخد اخن فکهر را بک یهد کهه مهی خوايیهد مان هد حضهرت ابهرايیم مهرا در راه اسهشم يدخهه ک یهد  .يمهانطور کهه ابهرايیم فرزنهد خهود اسهماعی را در راه خهدا
قربانی کرد  .يمانطور که علی (ع) در راه اسشم فهدا شهد و يمهانطور کهه امهام سهوم مها سهرور شههیدان و آزادگهان حسهین بهن علهی (ع) بها خهون خهود درخه اسهشم را
بارور کرد و شهیدانی که تا ک ون داده اخم  ،من يم با يهر قطهره خهونم درخه اسهشم را سه زتر مهی نمهاخم و امیهدوارم کهه شهمايا خهون شههیدان را پاخمها نک یهد  ،بهه
خدا سوگ د که مايا ق

از شههادت و شهمايا در برابهر يهر قطهره خهون شههیدان مسهوولیتی به

رسانیم تا خدا از ما خش ود و راضی شود و اخهن موسهای زمهان را ت هها ن هبارخم و امهر او را خه

سه ین بهر دو
بهه خه

ک ید و بدانید که واقعی يمین اس که گفتم و پیام من به مل غیهور و شههید پهرور اخهن اسه کهه گهو

دارخهم و باخهد اخهن مسهوولی را بهه خهوبی بهه انجهام

انجهام ديهیم و گهو

بهه فرمهان امهام باشهیم ؛ شهما باخهد فکهر

بهه فرمهان ري هر ک یهر انقهش ناخه بهر حه مههدی (عهج)

باش د و در راه خدا جهاد ک د و به ج هه برونهد و گهور اخهن کهافران را گهم بک هد و بها يهم يمکهاری ک هد تها اسهشم در تمهام دنیها گسهتر
خکی پ

پیهدا ک هد و بهرادرانم شهما

از دخ هری رسهال شههیدان را کهه يمهان ادامهه راه آنهان اسه ادامهه ديیهد و تهو مهادر مهربهانم امیهدوارم کهه در اخهن لحظهه يهای آخهر مهرا از صهمیم قله

ب خشی و ير نافرمانی که برای شما کهرده ام از خهوبی خودتهان ب خشهید و يهر شه جمعهه فاتحهه ای بهرای مهن بفرسهتی تها روحهم شهاد شهود و در سهر خهود بارورانهی
که پسرم را در راه اهلل و قرآن که يمان اسشم اس فدا کرده ام و از شهما خهوايش مهی نمهاخم نمهاز يهاخی را کهه مهن بهه جها نیهاورده ام بهرای مهن قهیم تهیهه ک یهد تها
اگر ممکن اس به جا بیاورد و مرا در بهش زيرا در يمهان " حسهن آبهاد " بهه خها بسهاارخد بهار خهداخا تهو خهودت شهايد يسهتی کهه مهن بهرای شههرت و تماشها بهه
ج هه نیامده ام و فقط برای رضای تو و اسشم به ج ههه آمهده ام ؛ خهداخا گ ايهانم را به خش ؛ خهداخا تهو خهودت يهر چهه زودتهر ظههور مههدی صهاح الزمهان را نزدخه
تر ب ردان  ،ناخ او در انتظار اسه تها دنیها پهر از عهد شهود و کهافران از میهان برداشهته شهوند  .اگهر مهن شههید شهدم چشهمانم را بهاز ب بارخهد و دسهتهاخم را از تهابوت
بیرون ب بارخد که مردم با چشم خود ب ی د که يمه ما با دس خالی از اخهن دنیها مهی روخهم و چشهم يهاخم را بهاز ب بارخهد تها مهردم ب ی هد و بدان هد کهه مهن چشهم بسهته
از اخن دنیا نرفته ام و خودم با چشمانی بهاز و بها آغوشهی بهاز بسهوی شههادت رفهتم و شهمايا نیهز چشهم از مالههای دنیهوی بردارخهد و بیاخیهد در راه خهدا جههاد ک یهد و راه
اهلل را در پیش ب یرخد و شما خوان دگان عزخز امیدوارم برای مها دعها ک یهد و رله آمهرز

بهرای مها از خهدا بخوايیهد و راه مها را ادامهه ديیهد و بهرای مها شههیدان گرخهه

نک ید و در آخر سشم مرا بهه يمه قومهان و خوخشهان و دوسهتان برسهانید و از قهو مهن ب وخیهد کهه بهرای مهن گرخهه نک یهد تها راحه باشهم  ،شههید کهه گرخهه نهدارد ،
شهید زندة ابدی اسه و يهی که

مقهام شههید را نهدارد  ،مهادرم  ،بهرادرانم  ،خهوايرانم  ،خوخشهانم  ،دوسهتانم و آشه اخانم خهداحافظ  ،حشلمهان ک یهد  ،امیهدوارم راه مها

را ادامه ديید و ما را ب خشید از نافرمانیهاخی که کردم .
به امید پیروزی ج هه يای ح علیه بار
مر در راه خدا حجله دامادی ماس
اک ر آسم د

ای خدا حجله به خون بسته ام دامادم کن

خاررات:
موجود نیس .
اک ر آسم د.jpg
7811711736

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسین برومند
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
حسین بروم هد فرزنهد سهیاو

در سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شههر آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

ابتههدائی را در دبسههتان يجههرت و دوران تحصههی راي مههائی را در مدرسههه ابههن سههی ا گبرانههد و تحصههیشت دبیرسههتانی خههود را در دبیرسههتان رالقههانی آبههاده رشه

شههروع

نمود  .سا او دبیرستان بود که شور و شو رفتن بهه ج ههه در او نماخهان شهد  .آری او عاشه ج ههه شهده بهود و مهی گفه مهی خهوايم بهه ج ههه بهروم و از اسهشم و
ورن عزخزم دفاع نماخم.
حسین موقعی که می خواس به ج هه اعزام شهود خ هدان بهود و در پاسه بهه خهانواده کهه مهی گفت هد :درسههاخ خهو اسه و باخهد در
يمان ج هه در

بخهوانی مهی گفه  :مهن در

می خوانم و از ور م نیز دفاع می ک م .

شهید حسین بروم د عشقه زخادی به خواندن قهرآن داشه و بها لح هی زخ ها قهرآن را تهشوت مهی کهرد  .دارای اخهش بسهیار خهوبی بهود  .شههید بروم هد در خه
به ج هه اعزام شد و سرانجام در تهارخ  8366/8/13در علمیهات کهربشی  1در م طقهه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد و پیکهر مطههر
آباده رش

به خا ساردند  .آری او با شهادتش در

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید حسین بروم د.jpg

چ ونه زخستن و چ ونه مردن را به ما آموخ .

مرحلهه

را در گلهزار شههدای

7811711366

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید کرامت دمیری
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کرام دمیری  ،فرزند آقا مراد در او دی مهاه سها  8331در روسهتای چهاه گهز از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود .
دوران کودکی را در دامان مهادر و در آغهو

پهدری مهربهان و معتقهد بهه مهبي و دخهن م هین اسهشم پهرور

خافه  .بعهد از دوران کهودکی  ،در سهن  7سهال ی رايهی

دبستان چاه گز شد و اخهن دوران را بها موفقیه پشه سهر گباشه و بهرای گبرانهدن دوره سهه سهاله راي مهاخی روانهه مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا در روسهتای چهاه گهز
گردخد و پ

از اتمام اخن دوره بدلی عشقه به تحصهی و علهم و بهدلی ن هودن مراکهز آموزشهی در زادگهاه خهود وارد دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

سهها دوم دبیرسههتان مشههغو بههه تحصههی گردخههد و بهها شههروع ج ه

تحمیلههی يمههواره سههکوت در برابههر دشههم ان را ن ه

عضوخ در بسیج جوانمردانه به فرمان ري ر ک یر انقش به میهدانهای ن هرد حرکه کهرد و يمهه فکهر

شهد و تها

دانس ه و بهها ،ريهها نمههودن تحصههیشت و بهها

بخهارر خهدا و بهرای خهدا بهود و يمهواره خهود را بهرای شههادت

و قر الی اهلل آمهاده مهی کهرد و دفهاع از ورهن و مهیهن را امهری واجه مهی شهمرد  .سهرانجام در تهارخ  8363/88/17در جهاده فهاو  -ام القصهر در عملیهات والفجهر 1
بههه محاصههره دشههمن درآمههد و مظلومانههه بههه فههیض شهههادت نائه گشه و پیکههر مطهههر

په

از دوازده سهها دوری از ورههن در تههارخ  8376/3/88در گلههزار شهههدای

روستای چاه گز به خا سارده شد و رسال الهی خوخش را به خوبی به پاخان رسانید و به دخدار مع ود خود شتاف .
روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پرريرو باد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید کرام دمیری.jpg

1877381117

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید کهزاد رحمانی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین در  8331/8/8در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز  ،بخهش آبهاده رشه
دوران ابتدائی را در زادگهايش در دبسهتان شهها کوشهک

و در روسهتای کوشهک

دخهده بهه جههان گشهود  .وی

بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و جهه ادامهه تحصهی بهه دبیرسهتان شههید آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

عزخم نمود  .شههید رحمهانی در تهارخ  8363/8/16سه ر مدرسهه را ريها کهرده و بهه فرمهان امهام بهه ع هوان خه

بسهیجی جهه دفهاع از اسهشم و مهیهن و انقهش

رايی ج هه گردخد و تا تهارخ شههادتش مخلصهانه در راه دفهاع از اسهشم و انقهش قهدم برداشه  .شههید رحمهانی در عملیهات بهدر يهد اصهاب تهرکش خماهاره يهای
بعثیون قرار گرف و مجروح شد  .اما ي هوز به هودی نیافتهه بهود کهه دوبهاره رايهی ج ههه يها شهد  .وی چههار نوبه بهه ج ههه رفه و بهاالخره در عملیهات والفجهر  1در
تارخ  8363/88/17يمراه بها دخ هر دالور مهردان گهردان کمیه در حهالی کهه بهه محاصهره دشهمن درآمهده بهود مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
خازده سا مفقودخ به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای روستای کوشک

به خا سارده شد

په

.

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فلیقات فی س ی اهلل البخن خشرون الحیوه الدنیا باالخره و من خقات فی س ی اهلل فیقت او خغل فسو نؤتیه اجرا عظیما .
کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته انهد  ،باخهد در راه خهدا پیکهار ک هد و يهر که
ابدی اجری عظیم ديیم  ( .سوره نساء آخه ) 73
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و خاری دي ده مظلومان و ستم دخدگان .

در جههاد در راه خهدا کشهته شهد خها فهات گردخهد زود باشهد کهه او را در بهشه

از

با سشم و درود بر ساح ولی عصر (عج) فرمانده ک قوای ج ههه يهای ج ه

نهور علیهه ظلمه و ناخه بهر حقهش خمی هی ک یهر شهیر جمهاران  ،قله تا هده امه و بهر

شهیدان از يابی تها کهربشی حسهین (ع) و از کهربشی حسهین تها شههیدان کهربشی خهونین خمی هی و بهه نهام اسهیران در چ ها صههیونیزم و سهشم بهر تهو ای پهدر و
مادرم و سشم بهر شهما ای امه حهز اهلل و يمیشهه در صهح ه و رزم هدگان اسهشم کهه ج ههه يهای ج ه

را بها م اجهات خهود عطهرآگین مهی ک هد  ،وصهی نامهه را

شروع می ک م :
اخ جان کهزاد رحمهانی فرزنهد حسهین متولهد  8331اعزامهی از نهی رخهز فهار

روسهتای کوشهک

اولهین کشمهم اخهن اسه کهه ای امه حهز اهلل و خهداجوی اسهشم

خمی ی عظیم الشنن ب یان بار جمهوری اسهشمی و ناخه بهر حه امهام زمهان (عهج) را ت هها ن بارخهد و گهو

بهه فرمهانش باشهید  .خهدای تعهالی را شهکر مهی که م کهه

سالهای عمرم را تا فرا رسهیدن خهوم اهلل قهرار داد و اک هون خهوم اهلل دخ هری اسه کهه پیهرو خهوم اهلل حسهین (ع) مهی باشهد  ،يمهان خهوم اهلل ای کهه يهزار و انهدی سها
بیش از اخن خوم اهلل خمی ی  ،خع ی حسین (ع) در میدان شههادت خع هی روز عاشهورا نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی را سهرداد و اخ ه

مها يسهتیم کهه مهی گهوخیم حسهین

جههان اگههر در آن روز در آن بیابههان داغ و سههوزان کههربش کسههی جواب ه نههداد و بههه فرخههادت نرسههید مهها پیروان ه و سههربازان در فضههای گههرم خون ههار و بیابههان سههوزان
خوزستان به ندای غرخ

لی

می گوئیم حسین جهان ل یه

 ،ای امهام زمهان (عهج) ل یه

 .ای قهرآن و اسهشم ل یه

 ،ل یه

 ،ل یه

اللههم ل یه

 .په

ای خمی هی

 ،ای ري رم فرمانهده که قهوا  ،پیرجمهاران در يهم کوب هده مسهتک ران و اسهتعمارگران و شهیارین  ،حسهین زمهان روح اهلل خمی هی قله تا هده مله بهه تهو يهم ل یه
ام حز اهلل و ای خوايران و برادران دلسوز به اسهشم و انقهش وحهدت کلمهه را حفهظ ک یهد گهو

.

بهه فرخهاد حسهین زمهان باشهید  ،بیهدار باشهید کهه دشهم ان اسهشم

از ما بیدارترنهد و مها باخهد يوشهیارتر و بیهدارتر بهه فهرامین گهوير بهار والخه زمهان کهه سهخن خهدا بهر زبهانش جهاری اسه باشهیم و از اخهتش و تفرقهه و بانهد بهازی
باريیزخم که ت ها شکسه اسهشم شکسهتن وحهدت و خکاهارچ ی حهز اهلل اسه  .پشهتی ان دوله باشهید و در فهراز نشهی های انقهش دوله و ري هر را بها جهان و مها
حماخ ک ید که آقا امام زمان (عهج) از شهما راضهی و خشه ود باشهد  .بهه خهدا سهوگ د برنهدگان اخهن دنیها و آخهرت کسهانی يسهت د کهه اخهن نظهام جمههوری اسهشمی را
را با جانتان و مالتان خاری ک ید .

حفاظ و پشتی انی می ک د  ،ج هه يای ج

بروخد به اخن دانش اه الهی و خودتان را بسازخد عش و شهو و آمیخت هی و لهبت جهز در مقابه خهدا يهی مع ها و تع یهری نهدارد  .زنهدگی اخهن دنیها را خانهه اصهلی خهود
نا دارخد که زندگی برای رفتن اس  .ما برای خوشی به اخن دنیا نیامهده اخهم  .الهدنیا مزرعهه االخهره دنیها مزرعهه آخهرت اسه کهه نتیجهه کشه آن در آخهرت مهی باشهد
ما برای امتحان و آزماخش آفرخده شده اخم و به اخن دنیا آمده اخم اخ قدر به فکر دنیای فانی ن اشید که چشم بر يم ب بارخم تمام خوايد شد .
ای ام شهید پرور و يمیشه در صح ه وصی شهدا به مها اخهن اسه کهه انقهش اسهشمی خیلهی گهران بدسه مها رسهیده اسه و اخهن انقهش بها خهون رشهد کهرده و
باخد با خون يم به ثمر برسد خع ی باخد بهه تمهام جههان صهادر شهود  .از خهون شههیدانی چهون بهشهتی يها  ،باي ريها  ،رجهاخی يها و مطههری يها و شههیدان  81خهرداد و
 87شهرخور و دخ ر شهدا ما يم ی از کوچ

تها بهزر مهدخون خهون اخهن اللهه يهای سهرخ يسهتیم  .مسهوولیتی خیلهی سه ین و سهخ بهر دوشهمان اسه آنهها جهان

خود را فدای اسشم و قرآن کردند و محف تارخه
انقش را ت ها ن بارخد  .پ

را بهرای مها روشهن کردنهد  .په

شههدا چهه وصهیتی بهه مها کهرده انهد ؟ گفتهه انهد کهه راه مها را ادامهه ديیهد  .ري هر

چرا به خود نمی آخهیم ؟ چهرا بعضهی حرکه نمهی ک هد ؟ بهه خهدا سهوگ د اگهر راه شههدا را دن ها نکی هد شههدا در روز محشهر جلهوی مها را

خواي د گرف  .به ما می گوخ د چرا رايمان را ادامه ندادخد جوا اخهن عزخهزان را چهه مهی ديیهد  .آخها اگهر اخهن عزخهزان نرفتهه بودنهد و بهدنهای نهازنین خهود را در مقابه
توپ و تان

ن رفته بودند ما حاال آزاد بودخم؟

به خدا برادرم و خوايرم اگر اخثار و فهداکاری رزم هدگان اسهشم ن هود  ،امهام و دخهن و قهرآن را از بهین مهی بردنهد  ،حکومه اسهشمی را بهر مهی چیدنهد  ،جامعهه مها را بهه
جامعه ای غربی ت دخ می کردند  .خشصه برادرم تو با ج یدن در میدان رزم و خوايرم تو با حجا خود می توانید راه شهدا را ادامه ديید .
خاررات:
موجود نیس .
کهزاد رحمانی.jpg
1367337171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احسان زارعی
تاریخ تولد1651/6/17 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید احسان زارعی فرزند مههدی زارعهی در سها  8311در خهانواده ای مهبي ی در شههر آبهاده رشه

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد .از يمهان رفولیه شهدخدا" مهورد

مههرو مح ه پهدر و مهادر قهرار گرفتهه و تحه تربیه صهحی و اسهشمی شخصهی وی شهک خافه و شخصهیتی بها وقهار و متواضه و متهدخن و در عرصهه اجتمههاعی
ظهور می خابد و مراح رشد و تکامه را مهی پیماخهد  .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را در زادگهاه خهوخش بها موفقیه رهی مهی نماخهد  .شههید زارعهی از يمهان دوران
کودکی به حضرت امام خمی ی (ره) شدخدا" عشقه پیدا کهرد و اراعه از آن امهام يمهام را بهر خهود واجه مهی شهمرد و يمیشهه خهود را رزم هده اسهشم مهی نامیهد و بهر
اخن ع وان م ايات می کرد  .با تو جه به سن کمهی کهه داشه يمیشهه متقاضهی اعهزام بهه ج ههه بهود ولهی از رهر بهرادران سهااه پاسهدران از وی ممانعه بعمه مهی
آمد  ،در نهاخه بها التمها

مسهوولین را راضهی و در سها  8367در سهن 81سهال ی پهای در میهادخن ن هرد حه علیهه باره گباشه و په

مقدم ج هه به ن رد بها دشهم ان بعثهی پرداخه و ضهمن شهرک در عملیهات بیه المقهد

 7بهه ع هوان ته

از آموزشههای الزم در خهط

تیهر انهداز شهجاعانه از حهرخم مملکه اسهشمی دفهاع و در

تارخ  8367/3/13در م طقهه عمهومی شهلمچه خهون پها خهوخش را نثهار اسهشم و مملکه اسهشمی خهود نمهود وتها ابهد نهام و خهاد او چهون سهتاره پرفروغهی در تهارخ
شهدای اسشم خوايد درخشید  .پیکهر پها و مطههر اخهن نوجهوان فهداکار اسهشم په
جوار دخ ر فداکاران کربشيای اخران به خا سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

از تشهیی در شهرسهتان نهی رخهز و شههر آبهاده رشه

در گلهزار شههدای آبهاده در

احسان زارعی.jpg
1877313161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید ناصر سرچهانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1681/1/1 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید ناصر سرچهانی فرزنهد حسهین متولهد  8338در روسهتای مروشهکان سهرچهان در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .په

از رهی مراحه کهودکی دوران

تحصیشت ابتداخی و راي ماخی خود را با موفقیه گبرانهد و چهون دبیرسهتان در محه زنهدگی وی ن هود جهه ادامهه تحصهی بهه يمهراه پهدر و مهادر پیهر خهود بهه آبهاده
رش

مهاجرت نمود و وارد دبیرستان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گردخهد و بها شهور و شهع بسهیار مشهغو ادامهه تحصهی شهد  .شههید سهرچهانی جهوانی دلسهوز و

مهربان و با اخمان بود  ،فرائض مهبي ی را انجهام مهی داد و در جلسهات مهبي ی حضهوری فعها داشه نسه
دست یری می کرد و از اخن جه بی اندازه مورد توجهه و عشقهه پهدر و مهادر
اسشمی بود  .در سا چهارم دبیرستان با بی تابی و جهو

و خهرو

بهه پهدر و مهادر

بهود  .بعهد از انقهش شههید سهرچهانی در سه ر علهم و دانهش مهداف ارزشههای انقهش

خاصهی بطهر ج ههه حه علیهه باره حرکه کهرد و در ي هام اعهزام خطها بهه مهادر

" تو مرا آزاد ب هبار مهی روم انشهاء اهلل کهربش را آزاد مهی ک هیم و مهی آخهم دسهت را مهی گیهرم و دور ق هر سیدالشههداء
در ح هه شو
پا و مطهر

بسهیار دلسهوز و مهربهان بهود و از آنهان
گفه :

مهی گهردانم " .وی در تهارخ 8368/8/1

در عملیات فت الم ین مورد اصهاب تیهر و تهرکش واقه شهده و در راسهتای دفهاع از کشهور اسهشمی خهوخش حهان بهه حهان آفهرخن تسهلیم نمهود و پیکهر
در روز  8368/8/83تشیی و در رضوان الشهدای آباده رش

بخا سارده شد.

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ....اهلل لقد اردت ان  .......و ان نفص  ......و ما علی المسلم من  .......فی ان خکون مظلوما ما لم خکن ساکا فی دخ ه و ال مرتابا لیقی ه
چه خوش ختم که در برابر است داد دخ هران پاخهدار مانهدم و اسهتقام شکسه ناپهبخر مهن دسهت اه خشفه را بهه قههر و ح هر وا داشه و بهه قهو تهو قههرا" و ج هرا" از
من بیع گرفته اند .

اخ جان ناصر سهرچهانی فرزنهد حسهین سهرچهانی بهه شهماره ش اسه امه  861متولهد  8338در مروشهکان سهفید راه بهدنیا آمهدم و چهون اسهشم را در خطهر دخهدم خهود را
مسوو اخن دانستم که به ج هه ج

بروم و از دخن م ین اسهشم دفهاع که م و چهون يهر انقشبهی کهه بخوايهد بهارور شهود بهه خهون احتیها دارد مهن عهازم ج ههه شهدم

تا دخن خود را به انقش اداء کرده باشم و من با رضاخ کامه خهانواده و بسهت ان بهه ج ههه آمهدم و چهون اخهن صهدامیان و ج اختکهاران شهر و غهر مهی خواي هد کهه
اخن انقش به جهان صادر نشهود بهه بهانهه شهط العهر ج ه

و خهونرخزی را برپها کردنهد و يهر روز تعهدادی از بهتهرخن عزخهزان اسهشم را بهه درجهه رفیه شههادت مهی

رسان د ولی انشاء اهلل به حو قوة صاح الزمان که اخهن انقهش بهه يمهین زودخهها بهه پیهروزی مهی رسهد و دشهمن بعثهی نهابود و سهرن ون مهی شهود  .تقاضهای مهن از
مل شهید پرور اخران و ساخر کشوريای مسلمان نشین اخهن اسه کهه امهام امه اخهن حسهین زمهان را از خهاد ن رنهد و يمیشهه دعهای خیهر بهه حه ري هر عظهیم الشهنن
امام خمی ی نماخ د  .وصی دخ ر من اخن اس که مل تها مهی توان هد تولیهد اقتصهادی ک هد و پشه ج ههه را محکهم ن هاه دارنهد و تقاضها از مهادر و خهانواده و بسهت ان
خود دارم که برای من گرخه و زاری نک د و حتی خوشحا باش د کهه امهانتی کهه خداونهد بهه دسه آنهها سهارده اسه بها قل هی پها بهه خهدا بازگردان هد  .يمچ هین کهه
قرآن کرخم می فرماخد  :انا هلل و انا الیه راجعون  ،ما از آن خداخم و بازگش ما به اوس .
و وصی دخ ر من اخن اس که اخ قدر مهردم سهر عوامه عقیهدتی و مسهلکی بهه خکهدخ ر فشهار نیاورنهد و يمهه بهه کهیش اسهشم راسهتین بیاخ هد و از آزاد مهردان روزگهار
سرمش ب یرند و وصی دخ ر من اخن اس که جوانان و نوجوانهان و حتهی پیهر مهردان عهازم بهه ج ههه حه علیهه باره بشهوند و اسهشم را بهه پیهروزی برسهان د و اخهن
گفتار امام حسین (ع) که می فرماخد يیهات م ا البله  ،کهه زنهدگی کهردن در زخهر بهار سهتم ران و ج اختکهاران ذله و خهواری اسه و مهن مهر سهرخ را انتخها کهردم
و به راه حسین رفتم و باخد مان د حسهین مردانهه بها اخهن کهافران ج یهد و مهر سهرخ را بهر زنهدگی ن هین تهرجی داد و وصهی مهن اخهن اسه کهه خهوايران حجها
اسشمی را حفظ ک د و زخ

وار پیام اخن ري ر بزر را به تمام حهان برسان د .

مادرم از اخن که آرزوی داشتی در حجله دامادی مهن ب شهی ی و شهادمان باشهی بها شههید شهدنم بهه حجلهه واقعهی خهودم کهه میعادگهاه عاشهقان بها معشهو پروردگهار بها
مؤمن اس با تیری که اخن دشمن بعثی به من بزند با اولین قطهره خهونی کهه از بهدنم جهاری مهی شهود تمهام گ ايهان مها بخشهیده مهی شهود و بها خهون ح ها بسهته مهی
شوم و با کفن ل ا

عروسی می پوشم و با ق ر در حجله مهی روم و بهه لقهاء اهلل مهی پیونهدم  .از تهو ای پهدر و مهادر خهوايش مهی که م کهه در مهر مهن يهی ناراحه

نشوخد  ،چون خون من از خون حسین و اولیاء حسین سرخ تر نیسه و اخهن جههاد دری اسه کهه بهر روی ب هده يهای مخصهو
روز قیام را از خاد ن رخد و حتی االمکان خ

خهدا بهاز مهی شهود و اخمهان بهه خهدا و

لحظه از خداونهد غافه مشهوخد و اتحهاد و وحهدت خهود را حفهظ ک یهد و اخهن اتحهاد و وحهدت شهما بهود کهه اخهن انقهش را

به پیروزی رساند و خائ ین را از او عظم به خا ذل م د سهاخ  .ای بهرادرانم از شهما خهوايش مهی که م اخهن راه را تها آخهرخن مرحلهه کهه پیهروزی اسه بها اخهن
کافران بح ید و تا آخرخن قطهره خهون از اخهن امهام امه و انقهش اسهشمی دفهاع ک یهد و دسه ح اختکهارانی چهون شهیطان بهزر آمرخکها و شهوروی را قطه ک یهد و
مش محکمی به ديان آنها بکوبید .
والسشم
ناصر سرچهانی

خاررات:
موجود نیس .
شهید ناصر سرچهانی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید خانباز فیروزی
تاریخ تولد1687/11/15 :
تاریخ شهادت1633/1/7 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
خان از فیروزی فرزند ع ها

در تهارخ  8337/86/11در روسهتای خواجهه جمهالی از بخهش آبهاده رشه

خانواده ای که عشقم د به اسهشم بهود و يمهه فرزنهدان در آغهو

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهؤمن و مهبي ی بهدنیا آمهد .

گهرم اخهن خهانواده تحه تربیه اسهشمی قهرار مهی گرفت هد  .شههید فیهروزی په

کودکی در زادگايش  ،در سن شش سال ی  ،برای کسه علهم و دانهش و بها تشهوخ پهدر و مهادر دلسهوز

از گبرانهدن دوران

وارد دبسهتان دکتهر فهارمی نهژاد خواجهه جمهالی مهی شهود و

دوره پ ج سهاله ابتهداخی را بها موفقیه پشه سهر گباشهته و جهه ادامهه تحصهی وارد مدرسهه راي مهاخی شههید اسهشمی يمهین روسهتا مهی شهود .اخهن دوران را تحه
تربی و ارشاد دبیران خود بااخان می رساند و گوايی امهه پاخهان سهوم راي مهاخی را اخهب مهی نماخهد .او بها توجهه بهه عشقهه ای کهه بهه ادامهه تحصهی داشه بهدلی عهدم
وجود دبیرستان در روستا مج هور مهی شهود بها تحمه رنهج و مشهق فهراوان بهه آبهاده رشه

مههاجرت و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی ث ه نهام وبهه تحصهی علهم

از سهاری شهدن سهالهای او و دوم دبیرسهتان  ،حها و يهوای ج ههه در سهر

پیهدا و عشه بهه فرمهان رداری از امهام خهوخش و دفهاع از اسهشم و ورهن

باردازد  .په

موج می شود لبا برای اولین بار به بسیج سهااه پاسهداران نهی رخهز مراجعهه و در تهارخ  8361/3/18عهازم ج ههه شهود  .در ج ههه بهه گهردان کمیه مهی پیونهدد و سهه
ماه به ع وان آر.پهی.جهی زن بهه ن هرد بها دشهمن مهی پهردازد  .او بهر اثهر اصهاب تهرکش  ،از ناحیهه کته زخمهی و اخهن مسهوله موجه مهی شهود کهه شههید در تهارخ
 8361/7/3به م ظور به ود وضعی جسمی ا

و برای دخدار با خهانواده بهه روسهتا برگهردد و بها پهدر و مهادر مهربهانش تجدخهد دخهدار ک هد  .مهدت سهه مهاه و نهیم از اخهن

دخههدار گبش ه تهها اخ کههه دو مرت ههه آتههش ج هههه در دلههش شههعله ور و مجههددا" بههرای دومههین بههار در تههارخ  8361/86/11ضههمن مراجعههه بههه گههردان کمی ه و بع ههوان
آر.پههی.جههی زن يمههراه بهها دخ ههر يمرزمههانش بههه ن ههرد بهها دشههمن مههی پههردازد  .شهههید فیههروزی در تههارخ  8366/1/7بهها شههرک در علمیههات کههربشی  86بهها دالورخههها و
رشهادتهاخی کهه از خههود نشهان داد دعههوت حه را ل یه

و بهه درجههه رفیه شهههادت نائه گشه و ج ههازه پها و مطهههر

شهدای اخن روستا در گلزار شهدای خواجه جمالی بخا سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:

ضهمن انتقهها بهه زادگههايش در ک هار دخ ههر

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
خان از فیروزی.jpg
1873117611

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید باقر نگهداری
تاریخ تولد1688/3/6 :
تاریخ شهادت1631/1/13 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
گمان نک ید آنان که در راه ح شهید شهده انهد مهرده انهد  ،خیهر آنهها زنهدگانی يسهت د نهزد پروردگارشهان و مته عم بهه انعامهات او  (.قهرآن کهرخم سهوره آ عمهران آخهه
) 861
شهههید بههاقر ن هههداری در سهها  8333در روسههتای حسههن آبههاد کوشههک

در خههانواده ای مههبي ی و کشههاورز متولههد گردخههد  .در دوران کههودکی در دامههان پههدر و مههادری

مههؤمن و پريیزگههار بهها احکههام اسههشم آشه اخی خافه و از سههن يفه سههال ی تحصههیشت ابتههدائی خههود را در روسههتای حسههن آبههاد کوشههک
موفقی به پاخان رساند و چون عشقه بسیار شدخدی بهه ادامهه تحصهی داشه بها وجهود اخ کهه در روسهتای
تحصهیشت بهه روسههتای کوشهک

رفه  .مههدت  3سها در آموزشه اه راي مههاخی ارشهد کوشهک

رسهانید  .شههید بهاقر ن ههداری بهرای تحصهی در مقطه دبیرسهتان بهه آبهاده رشه

آغههاز کههرد و اخههن دوره را بهها

حسهن آبهاد مدرسهه راي مهاخی وجهود نداشه بهرای ادامهه

ادامههه تحصهی داد و اخهن دوره تحصههی را نیهز بها موفقیه بهه پاخههان
بها

رفه و تحصهیشت دبیرسهتانی را در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

موفقی به پاخان رسانید و موف بهه ورود بهه مرکهز تربیه معلهم شهد و از آنجها کهه او يمسه رانی چهون اک هر ياشهمی  ،محمهد حسهین امیهری و ناصهر سهرچهانی را در
راه خدا داده بود  ،بی ص رانه انتظار رفتن به ج ههه را مهی کشهید  .وی در تابسهتان سها  8368بهرای خهاری رزم هدگان اسهشم عهازم ج ههه گردخهد و سهر انجهام در تهارخ
 8368/1/16در حالی که ران هده آم هوالن

و مشهغو جمه اوری مجروحهان بهود در م طقهه سهر په زيها روح مطههر

گلزار شهدای روستای حسن آباد به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .

بهه سهوی خهدا شهتاف و پیکهر مطههر

در

خاررات:
موجود نیس .
باقر ن هداری  .jpg,شهید باقر ن هداری.jpg
1873137111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اکبر هاشمی
تاریخ تولد1686/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شهید اک ر ياشمی فرزند حا سهیاه خهان در تهارخ خکهم فهروردخن سها  8333در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز بخهش آبهاده رشه
دخده به جهان گشود  .شهید اک هر ياشهمی در زمهان کهودکی از يهو

روسهتای قلعهه عجهم

و اسهتعداد خاصهی برخهوردار بهود  .در سها  8331در دبسهتان يجهرت روسهتای آبهاده مشهغو بهه

تحصی شد  ،اک ر ياشمی در مدرسهه بسهیار شهاگرد درسهخوان و مهوفقی بهود  .دوره دبسهتان را بها نمهرات عهالی پشه سهر گباشه و وارد مدرسهه راي مهائی ابهن سهی ا
شد  .در راي مائی يم بها جهدخ و کوشهش فهراوان تمهام درو
به پاخان برساند و وارد دبیرستان آخ اهلل رالقانی آباده رشه

و تکهالی خهود را بهه نحهو رضهاخ بخشهی انجهام داد و توانسه اخهن دوره را بها موفقیه بسهیار خهوبی
شهود  .در دبیرسهتان يهم تها سها دوم در

خوانهد  ،امها بهه خهارر عشه و عشقهه قل هی کهه بهه کشهور و

اسشم داش  ،دخ ر نتوانس راق بیاورد و تصهمیم گرفه بهه ج ههه بهرود  .شههید اک هر ياشهمی در تهارخ  8366/81/6بهه رهور داورل انهه بهه ج ههه اعهزام شهد  .اخهن
شهید بزرگوار بعد از دالورخهها و رشهادتهای خاصهی کهه در عملیهات فهت الم هین از خهود نشهان داد در تهارخ  8368/8/1در ج ههه شهو
شد و پیکر پا اخن شهید گرامی در شهر آباده رش

بهه خها سهارده شهد  .خهارره ای کهه مهادر شههید از اعهزام اک هر

می خواس به ج هه برود من رفتم که او را برگردانم  ،گف  :مادر من می خوايم از دخن اسشم دفاع ک م.
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
اک ر ياشمی.jpg
يجرت خانواده به شیراز

بهه درجهه رفیه شههادت نائه

مهی گوخ هد اخهن اسه  :ي هامی کهه اک هر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید باقر هاشمی
تاریخ تولد1686/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :آیت اهلل طالقانی
زندگی نامه:
شههید بهاقر ياشهمی فرزنهد میهرزا در سها  8333در شهرسهتان نههی رخهز بخهش آبهاده رشه

در خهانواده مهبي ی و متههدخن پها بهه عرصهه حیهات گباشه  .شههید بههاقر

ياشمی بعد از پش سر گباشتن دوران کهودکی در سها  8331پها بهه دبسهتان يجهرت گباشه در دبسهتان شهاگرد بسهیار خهو و زرن هی بهود و توانسه دبسهتان را بها
موفقی تمام ک د و به مدرسه راي مهاخی ابهن سهی ا بهرود  .در مدرسهه راي مهاخی يهم بها تهش
رالقانی شد در اخن دوره يم تا کش

سوم دبیرستان در

و پشهتکار در

خوانهد و بها معهد خیلهی خهوبی وارد دبیرسهتان آخه اهلل

خواند اما به دلی فقر بیش از حد از تحصی باز ماند و نتوانس دوره دبیرستان خود را تمام ک د.

وی از نظر وخژگیههای اخشقهی در خهانواده خهود بسهیار مهربهان و خیلهی عشقهه بهه مجهام مهبي ی داشه و در بهین فامیه و دوسهتان و يمکشسهان بهه خهو

خلقهی

معرو بود  .مادر شهید می گوخهد  :بهاقر بهامن بسهیار مهربهان و خهو بهود تمهام اقهوام مهی گفت هد مها نمهی تهوانیم از بهاقر د بک هیم چهون بها اررافیهان رفه و آمهد
خوبی داش  .شهید باقر ياشمی ق

از انقهش در جلسهات مهبي ی شهرک مهی کهرد و اگهر احیانها" شهخص کهم ارشعهی از اسهشم را مهی خافه آن را راي مهاخی مهی

کرد  .در تهارخ  8368/88/88بهرای اولهین بهار بهه ج ههه اعهزام شهد و بهرای دومهین بهار يهم در تهارخ  8361/8/88از ررخه بسهیج بهه ج ههه اعهزام شهد  .در عملیهات
والفجر  8به ع وان آر .پهی .جهی زن بهه دفهاع از مهیهن اسهشمی پرداخه و در يمهین عملیهات در م طقهه شهريانی در تهارخ  8361/1/18بهه درجهه رفیه شههادت نائه
شد و پیکر پا و مقد

اخن شهید گرانقهدر را در گلهزار شههدای روسهتای رشه

بهه خها سهاردند  .خکهی از يمرايهان شههید نقه مهی ک هد :بهاقر عشقهه زخهادی بهه

گش زدن در خط مقدم داش  .باقر به ما می گف شهما بخوابیهد و مهن در سه ر بیهدارم و از سه ر حفاظه مهی که م خهارره ای مهادر شههید نقه مهی ک هد  :وقتهی
باقر می خواس به ج هه برود سعی کردم مان او شوم گف يمانطوری که ابرايیم اسماعی را قربانی کرد شما نیز مرا در راه خدا قربانی ک ید .

وصی نامه:

انا هلل و انا الیه راجعون " ما از سوی خدا آمده و به سوی او رجوع خوايیم کرد "
"خا اختها ال ف
السشم علی

المطمو ه ارجعی الی رب

راضیه مرضیه فادخلی فی ع ادی و ادخلی ج تی "8

خا ابا ع داهلل سشم بر حسین کهه براسهتی تهو بهرای دخهن خهدا قیهام کهردی و در برابهر ظلهم و کفهر اخسهتادی و شههید شهدی  .ب هام خهداخی کهه انسهان را از

لخته خون آفرخد  .ب ام او که از اوخم و يمهه چیهزم از اوسه زنهدگیم در جهه اوسه  ،زنهدگیم بهه خهارر اوسه  ،معشهوقم اوسه  ،مع هودم اوسه  ،مقصهودم اوسه
 ،مرادم اوسه و امیهدم اوسه و بها درود بهر محمهد ( ) کهه دخهن اسهشم را روا داد و بها درود بهر علهی (ع) آن شهیر مهرد دالور کهه در راه اسهشم شمشهیر زد و شههید
شد  .سشم بر م جی انسانها حضرت مهدی (عج) که با ظههور

دنیها را پهر از عهد و برابهری خوايهد کهرد و سهشم بهر اخهن ري هر علهیم و قائهد خمی هی به شهکن کهه

مل اخران را از تارخکی يا به روش ائی يا آورد  .سهشم بهر اخهن ري هری کهه روزيها يمچهون شهیر مهی خروشهد و شه ها چهون جهد بزرگهوار
نیاخش خداوند مشغو اس و سشم بر شهیدان گل ون کفن انقش اسشمی به خصو
من باقر ياشمی فرزند میرزا به شماره ش اسه امه  81صهادره از آبهاده رشه

شهیدان ج

امهام سهجاد (ع) بهه دعها و

تحمیلی .

آگايانهه و بها چشهمی بهاز و دسهتی پهر  ،قل هی از اخمهان بهه خهدای ت هار و تعهالی بهر علیهه

دشم ان خدا و اسشم می روم  ،حا که خدای بزر در رحم را بهه روی مها گشهوده و بهار دخ هر اخهن سهعادت مها را خهاری کهرد کهه در اخهن جههاد بهزر شهرک که م
.
سخ ی چ د با خوايران و برادران عزخهز دارم  .از مهردم و اخهن امه حهز اهلل اخهن تقاضها را دارم کهه صهح ه يها را خهالی ن بارنهد و وحهدت خهود را حفهظ ک یهد  ،ج ههه
يا را خالی ن بارخد و به ج هه يا کم

ک ید و يمیشهه و در يمهه حها امهام را دعها ک یهد و از اخهن اسهطوره زمهان و اسهوه تقهوی کهه بها آمهدنش کاخههای ظلهم و سهتم

را از بین برد پیروی ک ید و در فرمودياخش تفکر ک ید و از شهما امه حهز اهلل مهی خهوايم کهه نمهاز جمعهه بروخهد و اخهن سه ر اسهتوار و محکهم را بهه خهوبی مواظ ه
ک ید  .در جلسه يای مبي ی شرک ک ید و يمیشه قرآن بخوانید .
وصیتی به پدر و مادرم دارم اخن اس که  :پدر و مادر عزخز شهمائید کهه بعهد از اهلل وجهودم را زنهده کردخهد مهن در مقابه زحمهات بیکهران شهما کهاری نکهردم  ،اگهر بهدی
از دس من حقیر دخده اخد مرا ب خشید و از خدا رل مغفهرت و عفهو بهرای گ ايهان گبشهته مهن ک یهد  .پهدر و مهادر اگهر خهدای بهزر اخهن سهعادت را نصهی مهن کهرد
به اخن فوز عظیم رسیدم برای من گرخه نک ید  .از کلیهه اقهوام و خوخشهان  ،پهدر و مهادرم  ،خهوايران و بهرادرانم مهی خهوايم بهرای مهن سهیاه ناوشه د  .بهاری پهدر و مهادر
گرخه را برخود حرام بدانید زخرا شهید گرخه ندارد .

خاررات:
موجود نیس .
شهید باقر ياشمی.jpg
باقر ياشمی.jpg
1873313618

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عزیز مشکین
تاریخ تولد1686/8/1 :
تاریخ شهادت1686/8/1 :

نام مدرسه :دبیرستان
زندگی نامه:
در سها  8333در خهانواده ای مهبي ی و معتقهد بهه اسهشم در روسهتای ديمهورد شهرسهتان نهی رخهز متولهد شهد .از يمهان اوان کهودکی بها درد

عزخز مشکین فرزند عو

و رنج و محرومی مهردم روسهتا از آشه ا شهد .او در سهن  6سهال ی بهه مدرسهه رفه و تها کهش
در زادگاه خود و کهش

دوم دبیرسهتان ادامهه تحصهی داد  .تحصهیشت ابتهداخی و راي مهاخی را

او و دوم دبیرسهتان را در شهرسهتان نهی رخهز بها موفقیه گبرانهد  .عزخهز جهوانی متقهی و بها اسهتقام و مهربهان بهود  .يمیشهه در فکهر کمه

به يم وعانش بود و بر اخهن اعتقهاد بهود کهه باخهد راه امهام حسهین (ع) را ادامهه داد تها زمی هه ظههور حضهرت مههدی ( عهج) آمهاده گهردد  .مايههای محهرم و صهفر را بهه
نوحه سراخی می پرداخ با او گرفتن ج
گردخد .با وجود اخن يمیشهه تهش

تحمیلی وی به سااه نی رخهز مراجعهه تها بهه ج ههه بهرود امها بهه عله عهدم شهراخط سه ی بها رفهتن وی بهه ج ههه مخالفه

مهی کهرد تها بهه ج ههه اعهزام گهردد بهاالخره او بهه ج ههه رفه و بهر ت هايی خروشهید و فرخهاد اهلل اک هر

سههتم ران انههداخ و خههون پههاکش زمههین مقههد

رعه بهر قل ههای پلیهد

خوزسههتان را گل ههون نمههود ،در عملیههات فههت الم ههین بههه رواخ ه يمس ه رانش آنچ ههان شههجاعانه ج یههد يمچههون

شهدای صدر اسشم  .در تارخ  8368/8/1در ج هه شهو

و در عملیهات فهت الم هین بهه درجهه رفیه شههادت ناخه آمهد و پیکهر پها و مطههر اخهن شههید بزرگهوار بها

تشییعی بی نظیر در شهرستان نهی رخهز و يمچ هین روسهتای خهود در گلهزار شههدای روسهتای ديمهورد بهه خها سهارده شهد و بهه آرزوی خهود کهه مهی خواسه اولهین
شهید روستا باشد رسید  .خاد و خارر اخن شهید عزخز گرامی باد.

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید عزخز مشکین.jpg1

فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سیداسدا ...اسالمی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1631/11/13 :

نام مدرسه :دبیرستان احمد نی ریزی
زندگی نامه:
در خههانواده ای روحههانی  ،متههدخن و از سههشله پهها رسههو اهلل در روسههتای خواجههه جمههالی از توابه شهرسههتان نههی رخههز  ،در تههارخ  8336/ 6/8سههیدی از خانههدان رسههو
اهلل ( ) پهها بههه عرصههه وجههود گباشه  .وی کههه فرزنههد مرحههوم سههید بههاقر اسههشمی و دومههین فرزنههد خههانواده بههود دوران کههودکی را در دامههان پههر مهههر و مح ه پههدر و
مادرگبرانید تا اخ که پا بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه

و دوران ابتهداخی را بها موفقیه در دبسهتان وقهار در يمهان روسهتا بهه پاخهان رسهانید و سها

دوره راي ماخی رايی مدرسه راي مهاخی ارشهد در روسهتای کوشهک

بهرای گبرانهدن

شهد شههید سهیدی پها و مهبي ی بهود و عشقهه شهدخدی بهه سهید الشههداء داشه و چهون پهدر او

يم روحانی و امام جماع در يمان روستا بود  ،به يمراه پهدر بهه مسهجد مهی رفه و بها صهدای گهرم خهود اذان مهی گفه  ،در جلسهات دعها و قهرآن شهرک مهی کهرد
تا اخ که مداح و ث اگوی سید الشهداء شد و مجال

عزاداری امهام سهوم شهیعیان را بها نوحهه يهای خهود بها شهکوه يهر چهه بیشهتر برگهزار مهی کهرد  .وی بعهد از گبرانهدن

دوره راي ماخی بهه دبیرسهتان احمهد شهرسهتان نهی رخهز آمهد و در سها دوم دبیرسهتان بهود کهه ريسهاار ج ههه يهای حه علیهه باره شهد  .وی کهه بسهیجی و سهیدی
مخلص بود  3بار به ج هه رف و در آخرخن بار که عازم ج هه حه علیهه باره بهود بهه مهادر خهود وصهی کهرد کهه ل ها

بسهیج را از تهن مهن بیهرون آورخهد و تحوخه

ديید .سرانجام در تارخ  8368/86/16در ج هه زبیدات زمانی کهه مهی خواسه تسهوخه حسها ک هد و بهه پشه ج ههه برگهردد بهرای جمه کهردن ل ها

و وسهاخ خهود

به داخ س ر رفه کهه ناگهاه تیهر دشهمن بهه او اصهاب مهی ک هد و در يمانجها بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی گهردد و پیکهر پها و مطههر او در گلهزار شههدای
روستای خواجه جمالی به خا سارده می شود.

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
" وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون 8

گمان م رخد آنانی که در راه خدا شهید شده اند مرده اند خیر آنها زندگانی يست د که نزد پروردگارشان روزی می خورند .
السشم علی
کردی خدا لع

خا ابا ع داهلل الحسین سشم برتو ای حسهین شههید  ،شههادت مهی ديهم کهه تهو بهرای بهر پها داشهتن نمهاز و زکهوه و امهر بهه معهرو و نههی از م کهر قیهام
ک د امتی که تو را شهید کردند و خداوند لع

ک د قومی کهه بهه تهو ظلهم کردنهد و لع ه بهر گرويهی کهه ظلهم بهر تهو را شه یدند و بهه آن راضهی شهدند

و سشم بر بقیه اهلل االعظم امام زمان ارواح ا لهه الفهدا و درود بهر ناخه بهر حقهش پیهر جمهاران  ،امهام امه  ،فرمانهده که قهوا امهام خمی هی و درود بهر شههیدان گرانقهدر
که با نثار خونشهان حماسهه آفرخدنهد و بها پهرواز بهه ملکهوت اعلهی بهه لقهای مع هود شهتافت د و بهه فهوز عظیمهی کهه آرزوی آنهرا داشهت د رسهیدند  .درود بهر مجهروحین و
معلولین  ،شهدای زنده که با شهادتهای خود به دنیها نشهان دادنهد کهه حاضهرند تمهام اعضهای بدنشهان را در راه اسهشم فهدا ک هد  .اخ جانه سهید اسهداهلل اسهشمی متولهد
 8336بهها شههماره ش اسه امه  317فرزنههد سههید محمههد بههاقر اسههشمی صههادره از خواجههه جمههالی بههه ع ههوان خه

شههیعه الزم دانسههتم وصههیتی را ب وخسههم  .يههم اک ههون کههه

خداوند توفی جهاد را به اخن فقیهر ع اخه کهرده بسهیار از خداونهد شهکر گهبارم کهه بهار دخ هر در ک هار رزم هدگان اسهشم بهه م هارزه بهر علیهه کفهر و آمرخکهای ج اختکهار
مشغو می باشم و از خدای بزر رو عمهر ري هر ک یهر انقهش را خواسهتارم  .امیهدوارم کهه خداونهد اخهن پیهر جمهاران را تها انقهش مههدی بهرای مستضهعفین جههان
ن هدارد  .وصیتی که به خانواده ام دارم امیدوارم که خداوند خار شما باشهد  .ای پهدر و مهادر اخهن زحمهاتی کهه بهرای اخ جانه فرزنهد حقیهر خهود کشهیدخد و بهه مهن اجهازه
جهاد دادخد و امیدوارم که پاسدار خون شههدا باشهید و بهرادرانم و خهوايرانم را حسهین (ع) وار و زخ ه وار تربیه ک یهد و اگهر خداونهد شههادت را نصهی مهن کهرد بهرای
من سیاياو
زخ

نشوخد و گرخهه و زاری بهرای مهن نک یهد يرگهاه پهدر و مهادر خواسهتیدگرخه ک یهد بهر حسهین گرخهه ک یهد و خهوايرانم يهر وقه خواسهتید گرخهه ک یهد بهر

گرخه ک یهد و بهرادران در زنهدگی دن الهه رو حسهین باشهید و يمیشهه بهر علیهه ظلهم و تجهاوز قیهام ک یهد يیچ هاه زخهر بهار ظلهم نروخهد و تهو خهواير از زخ ه در

شهادت و صه ر و بردبهاری بیهاموز در ي هام سهختیها و بشيها يمچهون زخ ه صهابر بها

و وصهیتی کهه بهه مهردم دارم ای مله حهز اهلل يهی گهاه صهح ه را خهالی

ن بارخهد و بهه دشهم ان اسهشم فرصه قیههام بهر علیهه اسهشم نديیهد و آنههها را از بهین خودتهان بردارخهد و امهام را يیچ هاه ت ههها ن بارخهد و يمیشهه در پاخهان نمهاز يههای
پ ج انه امام را دعا ک ید و از خدا بخوايید که اخن امام عزخهز را تها انقهش مههدی بهرای اخهن مله و مستضهعفین حفهظ ک هد و امه حهز اهلل يمیشهه وحهدت را حفهظ
ک ید و گو

به فرمان اخن امام عزخز باشید و زمانی که امهام سهخ رانی مهی ک هد خها پیهامی از ررخه رادخهو و تلوخزخهون مهی ديهد خهو گهو

تفکر ک یهد و از بهرادران دانهش آمهوز مهی خهوايم کهه سه ر مهدار

را بهه خهوبی يمیشهه محکهم ن هدارنهد و کتابهها را زخهاد مطالعهه ک هد و بهه دبیهران خهود احتهرام

ب بارند و انجمن اسشمی را به خوبی تشهکی دي هد و وحهدت خهود را حفهظ ک هد  .اگهر مها دنیها را آخهر باخهد گباشه و رفه په
نک د و اگر انسان باخهد بمیهرد په

به ير چیز خواستی گرخه کن بر حسین گرخه کن ( امام رضا علیه السشم ) .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن ه دار .

خاررات:
موجود نیس .
سید اسد اهلل اسشمی.jpg

چهرا انسهان آنهرا در راه خهدا انفها

چهرا در راه خهدا بهه شههادت نرسهد کهه بسهیار عظهیم و واالسه  .مهر آنقهدر ترسه ا نیسه و زنهدگی آنقهدر شهیرخن نیسه کهه

بخارر آن شراف خود را بفروشیم (علی علیه السشم ) بهه امرخکها ب وئیهد کهه از مله اخهران عصه انی بها

والسشم  ،و من اهلل التوفی

ک یهد و در سهخ ان امهام

و از اخهن عصه انی بمیهر ( شههید مظلهوم آخه اهلل بهشهتی )

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید خسرو حق شناس
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/11 :

نام مدرسه :دبیرستان احمد نی ریزی
زندگی نامه:
سا  8338شمیم بهاری در کوچهه يهای روسهتای خواجهه جمهالی ،از توابه شهرسهتان نهیرخهز پیچیهد و راخحهه د ان یهز وجهود کهودکی در خهانواده ای متهدخن ،کشهاورز و
زحم کش؛ فضای خانهه را عطهرآگین نمهود .نهام او را خسهرو نهادنهد و بها شهیرخن کهاریيهای کهودکی او انه

گرفت هد .رايهی مدرسهه شهد و دوره تحصهیشت ابتهداخی را

در دبستان وقار خواجه جمالی گبراند .فاصله مدرسهه راي مهاخی تها روسهتا ،او را از ادامهه تحصهی محهروم کهرد .ال تهه عشقهه فهراوان بهه آمهوختن ،بعهد از پیهروزی انقهش
اسشمی ،او را به ادامه تحصی بهه صهورت متفرقهه واداشه و توانسه مهدر سهوم راي مهاخی را کسه ک هد .بعهد از تهر تحصهی  ،بسهان خهاوری دلسهوز ،يمیشهه و در
يمه حا در ک ار پدر بود و او را خاری مهیکهرد .در میهان يمکشسهان ،يمسهاالن و يهم رزمهان رفتهاری بسهیار شاخسهته و نیکهو داشه  .شهادابی و شهوخ ر عهی او دخ هران
را مجبو و از يم نشی ی با وی و لبت میبردند و به مصاح تش ترغیه مهیشهدند .يمزمهان بها او گیهری ج ه

و انجهام عملیهات پهیدرپهی جوانهان غیهور اخهران زمهین،

علیه دشمن متجاوز بعثی ،دائم او را به فکر رفتن به ج ههه مهیانهداخ  .مشهايده جههاد و اخثهار رزم هدگان اسهشم کهه در خهور يهای جمعهی ،م هار اشهغا شهده مهیهن
اسشمی را رهی عملیهات ثهامناالئمهه (ع) ،ررخه القهد  ،فهت الم هین و بیه المقهد
ازاخن رو عهازم میهدان يها ن هرد شهد و در عملیهات رمضهان شهرک نمهود .په

از دشهمن په

گرفت هد ،خسهرو را بهه پیوسهتن بهه جمه آنيها تشهوخ مهیکهرد.

از ن هردی دالورانهه در گرمهای سهوزان تابسهتان خوزسهتان ،بها دشهمن تجهاوزگر ،بهه شهدت

مجههروح گردخ هد .او را بههه تهههران اعههزام و در بیمارسههتان شهههید مصههطفی خمی هی بسههتری نمودنههد .حههدود  16روز در بیمارسههتان بسههتری بههود؛ امهها شههدت جراحههات وارده
باعث شد تا در تارخ  16/1/8368به فهیض شههادت نائه آخهد .پیکهر پهاکش در گلهزار شههدای خواجهه جمهالی در ک هار دخ هر عشها بهه خها سهارده شهد .شههادت او
تنثیر ش رفی بر روی ايالی روستای خواجهه جمهالی گباشه  .بهه رهوریکهه په
ن رد با متجاوزخن پرداخت د.
وصی نامه:
وصیت ام شهید خسرو ح ش ا

بسم اهلل القاصم الج ارخن

از گبشه خه

يفتهه از شههادت وی ،گهروه زخهادی از مهردم رايهی ج ههه شهدند و بهه

به نام خداوند در يم کوب ده ستمکاران

ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا کانهم ب یان مرصو (سورة ص آخه)3

خداوند دوس دارد کسانی را که در راه خدا جهاد می ک د و با دشمن مقاتله می ک د.چون سدی آي ین و استوار در ص واحد.

درود و سشم بر امام ام خمی ی ک یر و مردم شهید پهرور اخهران.مهن خسهرو حه شه ا
باقر.من دوران ابتداخی را در آنجا گبراندم و بر اثر ن هودن امکانهات نتوانسهتم بهه در
دادن سفار

متولهد  8338بهه شهمارة ش اسه ام ،1صهادره از روسهتای خواجهه جمالی،نهام پهدر

خهود ادامهه بهديم.بعهد از آنکهه انقهش اسهشمی بهه پیهروزی رسهید،با سهرلوحه قهرار

پیام ر( )که فرموده«:ز گهواره تا گهور دانهش بجهوی»و امهر امهام(ره)کهه فرمهود«:باخهد يمهه سهواد بیاموزنهد»،تحصهیشتم را بهه صهورت متفرقهه خوانهدم و

امتحان دادم تا رسیدم به سوم راي ماخی.سا

آمدم به ج هه يای ن هرد حه علیهه بار ،تها خمی هی عزخهز را خهاری ک م،تها اسهشم و قهرآن پها بهر جها بمانهد.اخهن نوشهته و

دس خط را از خود به جا می گبارم تها در موقه ن هودن و شههید شهدنم بهرای خهانواده ام فرسهتاده شهود.پهدر و مهادر عزخهزم و بهرادران و خهوايرانم نهور چشهم من،پهدر و
مادر مهربانم،من در يم عمر يی ک

را بهه انهدازه شهما دوسه نداشهتم و نهدارم.پهدر و مهادر خهو و مهربهانم،من در جهوانی جهاله يها کهرده ام و شهما را غصهه يها

داده ام،با اخ که شما را از يمه چیزياخی که در دنیا وجود دارد بیشتر دوسه مهی دارم،ولهی خهود را موظه مهی دانهم کهه بهرای دخه م و رايهم و ررخقهی کهه خهاد گهرفتم و
در آن کوشش کهردم و بهه آن اعتمهاد و اخمهان دارم،جهان،خود را فهدا که م.پهدر و مهادر جهان يهی رايهی بهتهر و سهعادت م هد تهر و بها ارز
شیرخن اس دادن جان بهی ارز

مها در راه پهر ارز

و بها عظمه اسهشم نیسه و چهه شهیرخن اسه دادن جهان بهی ارز

تهر از اسهشم نیسه و چهه
و بها عظمه اسهشم و

مها در راه پهر ارز

ش اختی که از اسشم در اخن مهدت کوتهاه داشهتم،باالتر از تمهام شه اخ مهن از زنهدگی در تمهام عمهرم بهود.بیائیهد راه اسهشم کهه راه حه و راه اهلل مهی باشهد را انتخها
ک ید.مادرجان،می گوخ د بهش زخر پای مادران اسه ،ولی مهن خود،بهشه را در قله تهو دخهدم و عطوفه و مهربهانی تهو يهر لحظهه در شههريای غربه مهرا بهه گرخهه
وا می دارد و يرچه در شهريای غرب مهی گهردم و يهر چهه خهود را بها مهر نزدخکتهر مهی بی م،شهدت عشقهه ام را بهه شهما بیشهتر احسها

مهی ک م،ولهی يهدفی کهه

دارم مهمتر از اخن عشقه ياسه .مهادر جهان و پهدر جهان اگهر خطهاخی از مهن سهرزده و شهما را ناراحه کهرده ام و از مهن بهدی دخهده اخد،امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید.پهدر
جان،مهادر جههان،برادرانم و خههوايرانم،از اخ کههه مههن اخهن راه را انتخهها کههرده ام بهی نهاخه خوشههحالم،زخرا کههه راه اهلل و راه ان یهاء مهی باشههد.خیلهی خوشههحالم کههه بههرای
انقش اسهشمی و مملکهتم و پاسهداری از خهون شهدا،پاسهداری مهی ديهم.تها زمهانی کهه زنهده ام اجهازه نخهوايم داد خه

وجه از خها ور مهان بهه دسه بی ان هان

بیفتد.به برادران و خوايرانی که از يمه دوستان مهن بها مهن دوسه تهر و مهربهانتر يسهت د[مهی گهوخم]يهی رايهی بهتهر و سهعادتم د تهر و بها ارز
قرآن کرخم و ري هری امهام خمی هی نیسه و چهه شهیرخن اسه دادن جهان بهی ارز

مها در راه پهر ارز

انتخا ک یهد کهه حسهین(ع) و زخ ه و فارمهه( )انتخها کردنهد.بهه گفتهه يهای امهام گهو

تهر از اسهشم عزخهز و

و بها عظمه اسهشم.بهرادران و خهوايران سهعی ک یهد رايهی را

ديیهد و امهام را دعها ک یهد و او را ت هها ن بارخهد.بهه دن ها رايههای خهدا

از[جملهه]روزه،نماز،زکههات،خم ،و علههم در اسههشم بروخهد و بههه کشسهههای اخهدئولژی اسههشمی راه پیهدا ک یهد و يمههدخ ر را دوسه بدارخهد و بها يههم مهربههان باشهید و غههم
يمدخ ر را بخورخد و در خوشیها و ناخوشیها با يم باشید.مادرم ير وق به خاد من افتادخد شکر خدا را بجا بیاور که خدا [موي ] مادر شهید بودن را به تو داده.

خواسته يای من از خانواده ام:

امید وارم که مرا ب خشید و برای من رل آمرز

ک ید.

تقاضای من از خانواده ام اخن اس که يی کدام از افراد خانواده بعهد از شههید شهدن مهن بهه يهی وجهه ل ها
خوايش من از شماس ،چون من ي وز با شما يستم،با مردم و با دخ م يستم،حجا را رعاخ نماخید.

مشهکی ناوشه د و ل ها

تهازه ای کهه دارخهد باوشهید.اخهن

من را درمسجد امام زمهان(عهج)ب بارخهد،نمازم را آنجها بخوانیهد و اگهر سهالم يسهتم از لحهاظ جسهم،ب بارخد مهرا ب ی هد و اگهر نیسهتم ن بارخهد مهن را ب ی هد.مهرا پهلهوی
شهید احمد موسوی بخا بساارخد.

کشته شدن در راه ح آرزوی ماس

گر چه دشمن تش ه به خون گلوی ماس

خداخا به مادرم بفهمان فقط فرزند او شهید نشده.خداخا!به پدر و مادرم ص ر ع اخ کن،توأم با آگايی.

بیا مادر بخوا امش به چسم پر گ اه من

مرا آيسته خاکم کن تو ای ت ها پ اه من

اگر يرگز نمی سازم تو را از خوا خو

بیدار

برو آيسته خوا امش

شهیدان زنده اند،مر بر ب ی صدر

شهید قل تارخ اس

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

والسشم

خسرو ح ش ا
خاررات:
موجود نیس .
شهید خسرو ح ش ا .jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید ابوالقاسم دیده دار
تاریخ تولد1687/11/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان احمد نی ریزی
زندگی نامه:
شهید ابوالقاسهم دخهده دار فرزنهد چراغعلهی در تهارخ  8337/81/16در خه
آباده رش

خهانواده مهبي ی و کشهاورز در روسهتای خواجهه جمهالی از توابه شهرسهتان نهی رخهز  ،بخهش

دخده به جهان گشود .او کهه سهومین فرزنهد خهانواده بهود از يمهان کهودکی مهربهان و بها گبشه و فهداکار بهود و بهدون اجهازه پهدر کهاری انجهام نمهی داد و

يرگز نماز را تر نمی کرد  .وی دوران کهودکی را در دامهان پهر مههر و مح ه مهادر خهود گبرانیهد و سها
ابتداخی را در دبستان وقار خواجه جمالی مهی گبرانیهد يمزمهان بهود بها او انقهش و دانهش آمهوزان در مهدار

پها بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه و زمهانی کهه دوران

تظهايرات مهی کردنهد و شهعار مهر بهر شهاه مهی دادنهد

وی نیز يم ام بها سهاخر دانهش آمهوزان حضهوری فعها در تظهايرات و رايایمائیهها علیهه رژخهم پیشهین داشه  .وی په

از پاخهان دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی

دکتههر حسههین فههارمی شههد و آن دوره را يههم بهها موفقی ه پش ه سههر گباش ه و بههرای گبرانههدن دوران دبیرسههتان و ادامههه تحصههی رايههی شهرسههتان نههی رخههز شههد و
دردبیرستان احمد اخن شهرستان شروع بهه تحصهی نمهود  .شههید در اواخهر سها دوم دبیرسهتان بهود کهه رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد و سهه بهار بهه ج ههه
رف در نوب دوم بود که جزء گردان کمی شد  .برای آخرخن بهار مهی خواسه عهازم ج ههه شهود در حهالی کهه مهادر فرزنهد

را قهان مهی کهرد کهه اخهن بهار دخ هر بهه

ج هه نرود او به مادر گف ما مسلمانیم و دفاع از مرز و بوم بهر ه مهه مسهلمانان واجه اسه و بها سهخ ان دل هرم ک هده خهود پهدر و مهادر را قهان کهرد و عهازم شهد  .در
تارخ  8361/86/11در عملیات کهربشی  1در ج ههه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و پیکهر پها و مطههر
به خا سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم ر الشهداء و الصدخقین
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاءع د ربهم خرزقون 8

در گلهزار شههدای روسهتای خواجهه جمهالی

ما دارخد کسانیکه درراه خداکشته می شوندمرده اندبلکه آنها زنده اند ودر نزد پروردگارشان روزی می خورند.
( قرآن کرخم )
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان و با سشم ودرود به پیهام ر گرامهی اسهشم حضهرت محمهد بهن مصهطفی ( ) و بها سهشم بهر م جهی عهالم بشهرخ مههدی موعهود و
نائ برحقش امام ام اخن پیر جماران که د میلیونهها مسهلمان در جههان اسهشم بهه عشه او مهی تاهد و حسهی ی گونهه اخهن انقهش عظهیم جههانی را ري هری می ماخهد
و ادامه دي ده راه حسهین (ع) مهی باشهد  .اخ جانه ابوالقاسهم حیهدری (دخهده دار) فرزنهد چراغعلهی حیهدری متولهد  8331دارنهده ش اسه امه شهماره  8113بهرای رضهاخ و
خش ودی پروردگار و خال جههان وبهرای شهادی ارواح مطههر شههداء وبهرای انجهام دسهتورات ولهی فقیهه کهه يمانها پیهر جمهاران امهام خمی هی ري هر مستضهعفین جههان
اس پا به عرصه ج

 ،اخن ن رد ح علیه باره و نهور علیهه ظلمه نههادم کهه بهه وظیفهه خهوخش جامهه عمه باوشهانم و کولهه بهاری گ هاه را از دو

به جای آن توشه ای برای آخرت فهرايم که م  .امیهدوارم کهه حهداق توانسهته باشهم انتقهام خهون شههیدان بخصهو

خهود بهردارم و

شههیدان مظلهوم خودمهان را ب یهرم  .امیهدوارم کهه

خداوند لط بیکرانش را شام حا حقیهر فرماخهد و شههادت کهه يمانها شهیرخن تهرخن مرگهاسه و زنهدگی جاوخهدی په

از دنیهای فهانی اسه بهه مهن عطها بفرماخهد .

پدر و مادرم خوشحا باشید که چ ین فرزندی را تربی نمودخد که ادامهه دي هده راه حسهین (ع) شهد  .پهدرم مهن بها رضهاخ قل هی بهه ج ههه يهای ج ه

اعهزام شهدم تها

بتوانم خدمتی به دخن مهبي و انقشبهم کهرده باشهم و از شهما سااسه رارم کهه چ هین ب هده ای از رهر خداونهد بهه شهما داده شهده کهه شهما او را تربیه نمهوده اخهد و
برای خش ودی امام عصر (عج) و ار نههادن بهه فرمهان امهام او را بهه ج ههه اعهزام کهرده اخهد  .از زحمتههای کهه بهراخم کشهیده اخهد کمها تشهکر را دارم و امیهدوارم کهه
حقیر را حش نماخید  .و اما مهادرم شهما کهه زحمتههای فراوانهی در راه بهزر کهردن مهن کشهیده ای و در دامهان پاکه مهرا تربیه نمهوده ای آنقهدر زحمه کشهیدی و
بزرگم کردی تا بتوانم اسلحه برادر به زمین افتاده خهود را بهردارم وبها کهافران و بعثیهان بجه م  .امیهد از خداونهد دارم کهه مهرا ب خشهد و بهراخم رله دعها و مغفهرت نهزد
خداوند بکن و جوخای عفو از خداخم باشی .
خواير و برادرم امیدوارم که شما يم ير کدام به نحوی و بهه انهدازه توانتهان در راه احیها دخهن اسهشم قهدم بردارخهد و ادامهه دي هده راه پها شههیدان باشهید  .خهوايرم تهو
با حجا بر دشمن می تهازی و بهرادر تهو بها اسهلحه اخمهان و صه ر و مقاومه  .درپاخهان رهو عمهر و بها عهزت بهرای امهام و پیهروزی بهرای رزم هدگان اسهشم از خهدای
بزر می رل م .
ابوالقاسم حیدری (دخده دار )

خاررات:
موجود نیس .
ابوالقاسم دخده دار.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اصغر قادر پناه
تاریخ تولد1663/3/1 :
تاریخ شهادت1651/11/5 :

نام مدرسه :دبیرستان احمد نی ریزی
زندگی نامه:
مفقههود االثههر اصههغر قادرپ ههاه در تههارخ خکههم شهههرخور مههاه  8336در شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود  ،وی از يمههان اوان
کودکی تح تنثیر عقاخد و شراخط مبي ی خاصی که در محیط خانواده حاکم بود بسیار دخ دار و معتقد و مقید به انجام فرائض دخ ی شد.
په

از پش ه سههر گباشههتن دوران کههودکی دوره دبسههتان را در مدرسههه ح ی ه اهلل فريم ههدی شهرسههتان نههی رخههز گبرانههد و دوره متوسههطه را در دبیرسههتان احمههد نههی

رخزی گبراند و موف به اخب دخهالم گردخهد  .ق ه از شهروع م هارزات مهردم اخهران علیهه رژخهم پیشهین بهه خهدم سهربازی اعهزام و بها صهدور فرمهان امهام بهرای تخلیهه
پادگانها  ،خدم سربازی را ن مه تمام گباش و به زادگهايش نهی رخهز مراجعه کهرد و په

از انقهش از سهربازی معها گردخهد  .يهم زمهان بها شهروع ج ه

از ررخ بسیج سااه پاسداران در تارخ  8311/86/1عهازم ج ههه يهای غهر کشهور گردخهد و در خه
ب ا به گفته يمرايهانش در اخهن عملیهات کهه در تهارخ  8311/88/1انجهام شهد ترکشهی بهه فه
نمی خاب د .
خاد

گرامی و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
اصغر قادر پ اه.jpg

تحمیلهی

عملیهات اخهباخی کهه در م طقهه نوسهود انجهام شهد شهرک نمهود .

وی اصهاب مهی ک هد و په

از عقه نشهی ی از آن م طقهه اثهری از او

7813113711

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سیدعلی اکبر محبی
تاریخ تولد1684/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :دبیرستان احمد نی ریزی
زندگی نامه:
در مسل عش جز نکو را نکش د

رو به صفتان زش خو را نکش د

سید علی اک ر مح هی فرزنهد سهید کوچه

در خکهم فهروردخن مهاه سها خکههزار و سیصهد و چهه و يشه در خکهی از روسهتايای شهرسهتان نهی رخهز ب هام قطروخهه در

خهانواده ای متعهههد و مههبي ی دخهده بههه جهههان گشهود  .دوران کههودکی را در زادگههايش گبرانیهد  .در سههن  6سههال ی وارد دبسهتان شهههید دکتههر چمهران قطروخههه گردخههد و
دوران ابتههدائی را بهها موفقیه پشه سههر گباشه سهها

در مدرسههه راي مههائی شهههید صههفر رحیمههی قطروخههه ( امیههر ک یههر سههاب ) ادامههه تحصههی داد و بههرای گبرانههدن

دوران متوسطه ريساار شهر نی رخز گردخهد و در دبیرسهتان امهام خمی هی ( احمهد نهی رخهزی ) اخهن شههر مشهغو بهه تحصهی شهد  .اخ هار و حماسهه يهای رزم هدگان در
ج هه يای ج

ير جوان مشتاقی را شهیفته دفهاع از ورهن مهی سهاخ و سهید شههید نیهز از اخهن گهروه مسهتث ی ن هود لهبا در

را ريها کهرد و در سها  8366از رهر

بسیج سااه پاسداران انقش اسشمی نی رخهز عهازم ج ههه گشه  .اولهین بهاری کهه بهه مرخصهی آمهد آرام و قهرار نداشه بهه يمهین خهارر پهیش از اتمهام مرخصهی بهه
ج هه شتاف  .اخش پس دخده و نیه
حالیکه آ جو

او در زادگهايش زبهانزد خها

و عهام بهود و فامیه يمهه او را بهه ع هوان ال هوی اخشقهی خهود ق هو داشهت د .در ج ههه ج ه

در

بر روی کت او رخخته و سهوخته بهود يمرزمهانش او را از شهرک در عملیهات م ه مهی ک هد و از او مهی خواي هد اسهتراح ک هد خها بهه مرخصهی بهرود

اما اخشان با اصرار زخاد موف به شهرک در عملیهات مهی شهود  .اخهن سهید بزرگهوار سهرانجام در تهارخ بیسه و خکهم دخمهاه سها  8366در عملیهات پداف هدی در م طقهه
شلمچه به لقا اهلل پیوس و پیکر مطهر

در گلزار شهدای روستای قطروخه به خا سارده شد .

نامش جاودان و روحش شاد و با اجداد رايرخ ش محشور باد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

موجود نیس .
سید علی اک ر مح ی.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد رضا بیاتی
تاریخ تولد1687/3/5 :
تاریخ شهادت1633/1/14 :

نام مدرسه :دبیرستان شهید مطهری شیراز
زندگی نامه:
شهید محمدرضا بیاتی فرزند قاسم در تارخ  8337/6/1در خهانواده ای متهدخن و در روسهتای چهاه گهز از توابه بخهش آبهاده رشه

شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد  .په

از گبراندن کودکی بهرای فراگیهری علهم و دانهش وارد دبسهتان شهد و در مدرسهه شههید جشلهی چهاه گهز بها نمراتهی بسهیار خهو دوران ابتهداخی را بهه پاخهان بهرد و دوره
راي ماخی را نیهز در مدرسهه راي مهاخی شههید جشلهی بهه اتمهام رسهانید  .او شهاگردی م ضه ط و مرته بهود و مهی کوشهید بهه يمهه کمه
مهربان بود و به والهدخن خهود احتهرام زخهادی مهی گباشه از آنجهاخی کهه او شهاگردی نمونهه در در

ک هد  ،بسهیار خهو

خله و

و اخهش بهود بهرای ادامهه تحصهی در دبیرسهتان شههید مطههری

شیراز پبخرفته شد و نمرات خوبی را نیز کس نمهود  .او خکهی از اعضهاء فعها انجمهن اسهشمی دبیرسهتان بهود  .دو بهار بهه ج ههه اعهزام شهد و جمعها" چهارمهاه در ج ههه
يای ح علیه بار ج ید .
آخرخن بار ي ام رفتن به ج هه پیشانی پدر و دس مادر

را بوسید و بهه چههار بهرادر

کهه تهازه از ج ههه برگشهته بودنهد گفه کهه اگهر مهن برن شهتم شهما ج ههه يها

را خالی نک ید و امام را ت ها ن بارخد  .در سخ ش يمیشه بر اراع از امام تنکید داش  ،او عاش اسشم و والخ بود و اخن عش وجود

را پر کرده بود .

سعادتش اخن بود که در عملیهات کهربشی  1شهرک نماخهد و در ج ههه شهلمچه در تهارخ  8366/8/81بهه فهیض عظمهای شههادت نائه گهردد  .پیکهر پها و مطههر
در گلزار شهدای چاه گز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .

خاررات:
موجود نیس .
شهید محمدرضا بیاتی.jpg
7811763333

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید شهرام(ابوذر) دهقان
تاریخ تولد1686/11/13 :
تاریخ شهادت1631/1/16 :

نام مدرسه :دبیرستان غدیر شاهین شهر
زندگی نامه:
خاد شهید خاد خوبیهاس  .راه شهید  ،راه مانهدگاری اسه کهه تها دنیها بهاقی اسه او و راه پرريهرو

يهم بهاقی اسه  .شههید  ،سهم

واقعهی م هارزه حه علیهه باره

اس .
در شايین شهر اصفهان در تارخ  8333/86/16نوزادی چشم بهه جههان گشهود کهه نهامش را شههرام نهام نهادنهد ولهی او را بها نهام مسهتعار ابهوذر صهدا مهی زدنهد  .ابهوذر
تح پرور

پدر و مادر مهربهان خهود قهرار گرفه تها بهه سهن تحصهی رسهید  .در اخهن زمهان بهود کهه بهه شهیراز عزخمه کهرده و دوره دبسهتان خهود را در شهرسهتان

شیراز در دبستان رع هاخی بهه پاخهان رسهانید و بعهد از گهرفتن مهدر په جم بهه شهايین شههر عزخمه کردنهد و دوره راي مهاخی خهود را در مدرسهه آخه اهلل رفسه جانی و
دوره دبیرستان خهود را در دبیرسهتان غهدخر در شهايین شههر گبرانهد ولهی موفه بهه اخهب دخهالم نشهد و تها کهش

سهوم دبیرسهتان بهه تحصهی ادامهه داد  .ابهوذر دارای

اخشقی نمونه و اعتقادی راس به م انی دخ ی بود  .جهوانی ايه کمها و معرفه و ايه علهم و تقهوی و مطالعهه بهود وعشقهه زخهادی بهه معهار اصهی اسهشمی داشه
کما اخ که از وصهیت امه پرمحتهوای او نیهز اخهن مطله کهامش" يوخداسه  .اخشهان په
خدم کرد و با شروع ج

از مهدتی کهه از انقهش گبشهته بهود در سهااه و بسهیج شهايین شههر شهروع بهه

تحمیلی برای دفهاع از اسهشم و ورهن خهود از اصهفهان عهازم ج ههه حه علیهه باره شهد  .او بهه ج ههه عشه مهی ورزخهد و در سهخ رانیها

شرک فعا داشته و يمه را بهرای ج یهدن در ج ههه تشهوخ مهی کهرد  .سهرانجام در عملیهات بیه المقهد

در تهارخ  8368/1/11بهه خیه عظهیم شههیدان پیوسه

و پیکر پا اخن شهید را به ورن خود شايین شهر انتقا دادند و در آنجا به خها سهارده شهد  .الزم بهه ذکهر اسه کهه پهدر محتهرم شههید ايه و سهاکن نهی رخهز مهی
باشد .
روح و روانش شاد باد
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان ا ...اشتری من الموم ین انفسهم و امهوالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون و خقتلهون وعهدا" علیهه حقها" فهی التورخهه و االنجیه و القهرآن و مهن او
فی بعهده من ا ...فاست شروا ب یعکم البی باخعتم به و ذل

يو الفوز العظیم ( .توبه ) 888 -

خداوند جان و ما اي اخمان را به بهای بهش خرخهداری کهرده آنهها در راه خهدا جههاد مهی ک هد کهه دشهم ان دخهن را بهه قته رسهان د و بها خهود کشهته شهوند  .اخهن
وعده قطعی اس بر خدا و عهدخس که در تهورات و انجیه و قهرآن از آن خهاد فرمهوده و از خهدا بها وفهاتر بهه عههد کیسه ؟ ای ايه اخمهان شهما بخهود در اخهن معاملهه
بشارت ديید که اخن معايده با خدا بحقیق سعادت و پیروزی بزرگی اس  ( .قرآن کرخم )
ساا

خدای را که او اس و پیش از او اولی ن هوده و آخهری اسه و په

از او آخهر ن اشهد  .انسهان يمیشهه در مسهیر الهی اهلل کهه پهیش مهی رفتهه اسه بهه موانه و

مشکشتی برخورد می کرده اس  .خکی از اخهن موانه کهه سهدی در جلهو رشهد انسهان بهه سهوی خداونهد بهوده و بهه ع هوان حجهابی شه اخته شهده اسه  ،يمهانطور کهه
امام خمی ی روحی له الفداه فرمودند  :خود انسان بوده که به مثابهه حجهابی ظلمهانی بهین خهود و خهدا قهرار داشهته و عاشهقان خهدا درصهدد يسهت د اخهن حجها را بردارنهد
 ،چون عاش لقاء اهلل نمی تواند ب ی د کهه حج هی و پهرده ای میهان خهود و خهداخش دارد کهه  ،مها مصهمم يسهتیم روزی رخهش ب ی هیم و اخهن جهان کهه از اوسه تسهلیم
وی می ک یم .
مر به ع وان خکی از امورخس که فرد مومن باخد خود را آمهاده آن ک هد  ،چهون کهه مسهیر مها اخهن اسه کهه  :از اوئهیم و بهه سهوی او بهر مهی گهردخم و اخ کهه خداونهد
متعا نیز می گوخد  " :اخن ما تکونو اخدر ککهم المهوت و لهو ک هتم فهی بهرو مشهیده "  .يهر کجها باشهید  ،اگهر چهه در کاخههای بسهیار محکهم  ،مهر شهما را فهرا مهی
رسد .
و چه شیرخن و چه گوارا اس مرگی که آمیخته با عش به خهدا و کشهته شهدن در راه او بها پیکهری غهر بخهون و سهری برخهده باشهد  .شههید باخهد کهه خهون خهود ديهد
که به مان د شم  ،محف بشرخ را روش ی بخشد و باخد کهه اخثهار جهان و مها ک هد کهه بهه رگههای خشهکیده جامعهه خهون تزرخه نماخهد و تها مسهتک رخن وجهود دارنهد
مستضعفین باخد خون دي د  .امروز باخد دانس که در ج ههه حه علیهه باره چهه بکشهی و چهه کشهته شهوی پیهروزی  ،چهون اخهن وعهده الههی و پیهام اماممهان خمی هی
" روحی له الفداه " به ماس  .اخن را که باخد يم یمان با پوس و رگمان ح

کرده باشیم که به قو حضرت علی (ع) :

" من صرع الح صرعه " ير که با ح در آوخزد ح او را بخا افک د .
و روخاروئی اسشم با کفر و شر و نفا اخن گفته را به اث ات رسانده .
کجاخ د مارکسیستها و ضد الهیون که ب ی د بقو موالنا جش الدخن :
ما يم شیرخم  ،شیران علم

حمله مان از باد باشد دم بدم

حمله مان از باد و ناپیداس باد

جان فدای ير چه ناپیداس باد

امروز خداوند ت ار وتعالی مهی باشهد کهه بهرادران رزم هده را بها اخمهان سرشهار بوسهیله ج هود ارضهی و سهمائی خهود ( وهلل ج ودالسهماوات و االر

) و امهداديای غی هی

خاری می ديد اخن پیروزی قوه الهی بر قوه شیطانی و غل ه اخمان بر اسلحه اس که به خاری خدا ما را پیروز می گرداند .
اخن توجه خا
اس  .په

حضرت بقیه اهلل ( ارواح ا لهه الفهداء ) کهه بها امهداديای خهود امهروز فرمانهديی ج ههه يها را بهه عههده دارد و بهه خهاری بهرادران مها کمهر يمه گباشهته
ای چشهمان ع هرت بهین ع هرت گیرخهد ( فهاعت رو اخها اولهی االبصهار ) په

ای صهاح ان چشهمان و قل ههای روشهن ع هرت و پ دگیرخهد  .بیائیهد لحظهه ای از

خوا گران چشم باز کرده و از الفاظ و کلمات ديان پرکن دوری ک ید  .اخن را به ع وان وصیتی به شما ضد الهیون گو خورده می گوخم .
در خاتمه چ د وصی دارم که به شما عزخزان عر

می ک م :

 -8مادر و پدر عزخزم ير چ هد مهی دانهم حه زخهادی بهه گهردنم دارخهد کهه در اداء آنهها کوتهايی روا داشهته ام و لهیکن چشهم امیهدم اخهن اسه کهه آنچهه را کهه کهردم
ب خشید و حشلم ک ید و به تو مادرم توصیه می ک م که بهرای مهن گرخهه مکهن کهه دشهمن خوشهحا شهود  .بهرای مهن گهر خهه نکهن چهون لیاقه گرخهه را نهدارم  ،اگهر
گرخه می ک ی برای اخن گرخه کن که در حماسه ای که دخ هر بهرادران در کهربشی غهر و ج هو آفرخهده انهد شهرخ

باشهی و روزی کهه خ هر شههادت مهرا مهی شه وی

اگر خداوند ت ار و تعالی ق و ک د دوس دارم که چراغانی ک ید و بر سهر در خانهه پهرچم سه ز بهاال برخهد و خهودت بها دسه خهودت نقه ديهی و بهرای اخهن حقیهر نیهز
دعا ک ی که در زمره شهداء قرار گیرم .
پدر و مادر عزخزم خادتان نرود که غیر از شما بهیش از صهد يهزار نفهر از مهرد و زن اخهن کشهور جوانهان خهود را از دسه دادنهد  ،مها باخهد يمهه عزخزانمهان را در راه اسهشم
بديیم و يمانطور که امام حسین ( علیه السشم ) علی اصغر خود

را در راه خدا يدخه می ک د و ص ر و استقام می ک د شما نیز از او در

گیرخد .

اگر کامش" فکر ک ید در می خابید کهه مهن بهه ع هوان امهانتی از جانه خهدا در دسه شهما بهودم کهه در نهاخه باخهد بهه صهاح اصهلی خهود
انتخا آگايانه ای کردخد که اجازه رفتن به ج هه را به من دادخد .

برگردانیهد و چهه خهو

ای مادر گرامیم  ،خکی از افتخاريای من يمیشهه در زنهدگی اخهن بهوده کهه در زمهان امهام خمی هی "روحهی لهه الفهداء " زخسهتم  ،تهو نیهز افتخهار کهن کهه پسهرت در راه
اخن ب ده مخلص و پا خداوندی به درجه شهادت رسید .
اللهم تق

م ا شهاده فی س یله و ان

ان السمی العلیم

 -1ای خوايران و برادران مهربانم  ،می دانم که شما نیهز حقهو زخهادی برگهردنم دارخدکهه انجهام نهدادم  ،امها مهی دانهم مثه يمیشهه بهه بزرگهی خهودمرا مهی بخشهید .
خصوصا" تو ای نور چشمم اصغر که نمی دانم در ق ها زحماته چ ونهه تشهکر که م و قهدردانم  ،چیهزی جهز چ هد جلهد کتها بهه ع هوان يدخهه يهر آنچهه در کتابخانهه
دارم چیز دخ ر ندارم که تقدخم روح بزرگ و جسم خست ی ناپهبخرت که م  ،يهر آنچهه احیتها داری بهردار و بقیهه را خهود بهه کتابخانهه ای يدخهه کهن  .چ هد جلهد کتها
را از کتابخانه دارم که زحم آن را بکش و به کتابخانه تحوخه ده  .ای بهرادر بهه ع هوان خه

ب هده گ هکهار چشهم امیهد مهن بهه دعهای شماسه  ،انشهاء اهلل اگهر الخه

بودم در آن دخار در بهش يمدخ ر را مشقات می ک یم .
 -3به شما اقهوام و خوخشهان گهرامیم توصهیه مهن جهز توصهیه قهرآن در مهورد تقهوی و آخهه شهرخفه اریعهوا اهلل و اریعهو الرسهو و الهواالمر مه کم  .چیهزی دخ هر نیسه
امروز دخ ر دنیا ري ری امام خمی ی روحهی لهه الفهداه را ق هو کهرده و از او پیهروی مهی ک هد واهلل گ هکهار اسه کسهی کهه پیهروی از او نک هد کهه بهی شه

در صهورت

عدم آن در خسران و اسف سافلین م ز دارد ( وچه بد م زل هی ) در آخر نیز جز دعای خیر و حشلی از شما چیزی را رال نیستم .
 -3توصیه ای نیز به شما برادران که در يهر جها و مکهان يسهتید و در راه خهدا و انقهش از يهی کوششهی روی گهردان نیسهتید ( بهه خصهو
آموزان حز اللهی مدار

انجمهن اسهشمی و دانهش

).

در مقدمه از کلیه شما برادران که نتوانستم حقوقی را که به گهردنم داشهته اخهد اداء که م معهبرت خهوايی کهرده امها افسهو

کهه بهی تهابیم نسه

بهه رفهتن مجها نهداد

که حقوقی را که به گردنم داشته اخد انجام ديم از شما بخشش و حشلی را می رل م و اگر حقی را انجام ندادم به خانواده ام رجوع و آن را مطال ه ک ید .
برادران  :محور کاريا و تشکیشت اسشمی خهود را پیهروی از قهرآن و سه

و اراعه از ولهی فقیهه قهرار ديیهد  .حتمها" در امهر تشهکیشت و م سهجم کهردن خهود کوشها

باشید  ،مطالعه و تحقی را م اء کاريای خود قرار ديید  .آنطهور کهه از امهام نقه مهی ک هد اخ سه کهه امهام بعضهی مواقه حهدود  1سهاع در شه انه روز فقهط مطالعهه
می ک د و اخن راي شائیس برای مها کهه خهود را پیهرو او مهی دانهیم  .در اخهن راه بهاز مکهرر تنکیهد مهی که م کتابههای اسهتاد شههید و پهاره تهن امهام روحهی لهه الفهداء
مطهری رحمه اهلل علیه می تواند به ع وان محور خطو فکری شما قرار گیرد .
در ک ار اخ ها خواندن و خادگرفتن درو
که در امر تعلیم و بخصو

را که به شما توسهط معلمهین تهدرخ

تزکیه و تربی برادران را خاری دي د  ( .التما

مهی شهود بهه نحهو احسهن انجهام ديیهد  ،در اخهن راه از معلمهین نیهز عاجزانهه مهی خهوايم
دعا دارم )

 -1وصیتی نیز به شما ام يمیشه در صح ه و سه ر دارم  ،يهر چ هد مهی دانهم کهه کهوچکتر از آنهم کهه بهه شهما وصهیتی که م  ،الکهن بهه ع هوان تهبکر چ هد نکتهه را
عر

می نماخم و آن اخ س که شما را توصیه می ک م بهه پیهروی از نائه بهه حه حضهرت حجهه اهلل ارواح ها لهه الفهداه خع هی امهام خمی هی دام افاضهاته و شهما را بهه

جهاد و فداکاری ما و جهان در راه احهراز حه و حفهظ اسهشم و رضهای خداونهد ت هار و تعهالی سهفار
ابرج اختکاران و مزدوران آنها به ج

مهی که م  ،سهفار

مهی که م کهه در راه خهدا بها ابرقهدرتها و

و قتها برخیزخهد و ب بارخهد بجهای لکهه مهبل  ،دامهن و کفهن يم یمهان آغشهته بخهون باشهد  ،کهه مهر شهرافتم دانه يهزار بهار

از زندگی ن ین ستوده تر اس ( والعاق ه للمتقهین ) دعها بهرای امهام را در يهی شهراخط فرامهو

مک یهد و يمیشهه ذکهر و نهدا و شهعارتان اخهن باشهد  :خهداخا  ،خهداخا تها

انقش مهدی خمی ی را ن هدار .
در آخر از پدر و مادرم که می دانم در رو زندگی خیلهی شهما را ناراحه کهرده ام و زحمه بهه شهما داده ام و لهیکن مهی خهوايم کهه يهزار تومهان پهو بهه ع هوان رفه
مظالم که تعل به امام می گیرد و خکسا نماز فهوت شهده ام را در صهورت امکهان و توانهائی حتمها" انجهام ديیهد  .خداونهدا  ،تهو مهی دانهی کهه يهد مها در اخهن پیکهار
جز اعشی کلمه ح و انتقام از ستمکاران چیزی دخ ر نیسه  .خداونهدا  ،دسه ظلهم را بها نیهروی آسهمانی خهود قطه فرمهای و جمعیه آنههاخی را کهه از شهايراه عهد
و انصا م حرف د  ،پراک ده و پرخشان ساز  .ير چه کاخ ظلم و ستم که ب یان شده براي ظلم وستم وخران و سرن ون کن .
پیروز باد م ارزات عقیدتی در راه مکت نجات بخش اسشم به ري ری امام عظیم الشنن امام خمی ی روحی له الفداه .
به امید فت الفتوح در کلیه ج هه يا به فرمانديی امام زمان و نائ آن حضرت.
اللهم ارزق ا توفی الطاعه  ،اللهم تق
والسشم علی ع اد الصالحین

م ا شهاده فی س یله
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید محمد محسن موسوی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1651/7/17 :

نام مدرسه :دبیرستان نمازی شیراز
زندگی نامه:
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیا ع د ربهم خرزقون.
چهره تاب ا و پر فهروغ شههید سهید محمهد محسهن موسهوی در تهارخ  8338/6/8در شهرسهتان خهون و قیهام ( قهم )  ،فضهای خانهه ای را کهه سرشهار از مح ه ايه
بی عصم و رهارت بود نور باران کرد .
بیتی که شهید در آن پا به عرصه وجهود گباشه سراسهر فضهیل  ،مع وخه  ،عشه بهه قهرآن و شهور حسهی ی را از پاکهانی چهون اجهداد خهود بهه ارث بهرده بهود  .شههید
در خانواده ای روحانی واز فرزندان زيرا ( ) بدنیا آمده بود .
در دامان مادری مؤمن و عفی از برک تربی الههی برخهوردار گردخهد و تحه تهنثیر اعتقهاد عمیه پهدر بهه قهرآن و ايه بیه و مح ه واالی خهانواده نسه

بهه سهید

الشهدا از روحی عار و آگاه و واال بهرم د گردخد.
با تربیتهی برگرفتهه از اصهال مهبي ی خهانواده بهه محهیط آموزشهی پها گباشه  .فکهر پهرور

خافتهه او در دوران تحصهی از نظهر درسهی و از نظهر اخشقهی او را فهردی

نمونه و موف ساخته بهود  .تحصهیشت ابتهداخی را در دبسهتان ششهم بهمهن ( يجهرت) آبهاده رشه

و دوره راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ای آبهاده رشه

و دو سا او دوران متوسطه را در دبیرستان احمد نی رخزی شهرستان نی رخز و دو سا آخر رادردبیرستان نمازی شیراز با موفقی ساری کرد.
سید محسن چ ونه زخستن را از حسین آموخته و په

از آن از پهدر روحهانی خهوخش و چ ونهه مهردن را از شههید نهوا صهفوی خهاد گرفتهه بهود ( بهه قهو خهود

) کهه

چ ونه باخد با ظلم م ارزه کرد و به حسین زمان خهوخش خهاری رسهاند  ،زخهرا او خکهی از م هارزان علیهه رژخهم ستمشهايی بهود  .بها شهروع انقهش در پخهش اعشمیهه يها و
عک

حضهرت امهام خمی هی(ره) باريها دسهت یر شهده و مهورد ضهر و شهتم نیرويهای سهفا رژخهم قهرار گرفتهه بهود  .گسهتاخی يهای رژخهم او را بهی بها تهر و اراده

آي ی ش را مصمم تر برای ادامه م ارزه تا مرز شهادت می ساخ .
سخ انش در برگرفته از کشم خهدا و قهرآن بهود و بها توجهه بهه آخهات الههی در وصهی نامهه ا

جهه فراگیهری دانهش چ هین آورده اسه  :بهتهرخن دانشهها علهم قهرآن

اس زخرا اص علوم اس وعلهوم دخ هر از قهرآن م عهث مهی شهود خ انهه برنامهه جهامعی کهه جامعهه را کهامش" راي مهاخی مهی ک هد قهرآن اسه  .قهرآن دوای درديهای

اجتماع می باشد  .قرآن ت ها کتابی اسه کهه تهوده بشهر را از نک ه و فشکه و پرخشهانی و بهدبختی و سهیه روزی و ظلمه و جهه خهار سهاخته و بهه نهور علهم م هور
و روشن گردانیده  .قرآن کتها آسهمانی اسه کهه بهرای يهداخ خله بهر زمهین نهاز گشهته و معجهزه ابدخسه کهه بهرای يمیشهه تها پاخهان روزگهار بهاقی و جاوخهدان
خوايد ماند و دس روزگار و حوادث اخن کتا محکم و مقد
محسن با شروع ج ه
ج

تحمیلهی آمهوز

را که ه و فرسوده نخوايد ساخ .

رزمهی و نظهامی را فهرا گرفه بهدون آنکهه يهی خه

از افهراد خهانواده مطله شهوند و در مهرمهاه سها  8311درسه ابتهدای

تحمیلی به عضوخ گروه فدائیان اسهشم در آمهد و بها دانشهجوخان پیهرو خهط امهام بهه فرمانهديی شههید علهم الههدی وارد ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه شهد و در

م طقه عملیاتی يوخزه به ع وان آر.پی.جی زن حضور داش .
او که عاش دل اخته امام حسین (ع) بود راه امهامش را سرمشه زنهدگی خهود قهرار داده و يرگهز زخهر بهار ظلهم نرفه و بهه شهعار ( يیههات مهن البلهه) امهام حسهین (ع)
جامعه عم پوشاند و يمواره در صح ه يای ن رد بهه م هارزه پرداخه تها اخ کهه در تهارخ  8311/7/17در يهوخزه يمچهون امهام خهوخش مظلومانهه بهه شههادت رسهید کهه
در واق

می تهوان گفه بهه آرزوی خهود رسهید و توفیه وصها معشهو کهه يمهان امهام حسهین (ع) و خهدای او بهود خافه  .بهه قهو خهود

اخمهانش را از مرحلهه

حر به عم رساند و به دستور خداوندکه می فرماخد  " :خا اخها البخن آم وا لم تقولون ما ال تفعلون " جامه عم پوشاند.
پیکر پا اخن شهید بزرگوار در میدان ج
روحش شاد ،خاد

مفقود گردخد و تا ک ون ناپدخد اس .

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"ان اهلل اشتری من المؤم ین انفسهم و امهوالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون و خقتلهون وعهدا" علیهه حقها" فهی التهورات و االنجیه و القهرآن و مهن
او فی بعهده من ا هلل فاست شرواب یعکم البی باخعتهم به و ذل

يو الفور العظیم "
(توبه )888

خدم سرور و پدر بزرگوارم حضرت حجه االسشم و المسلمین حا سید احمد موسوی دامه برکاته.
با سشم بر تو ای پدری رنجدخده و زحمتکش و ای کسی کهه در راه خهدا و خله از کهوه تها کهوخر در تمهامی جايها کوشهش کهردی و بها درود بهر تهو ای پهدری کهه شه ها
بیدار ماندی و روزيا در

چ ونه زخستن را به مهن آمهوختی ولهی از در

چ ونهه مهردن غافه شهدی ولهی چ ونهه مهردن را از شههید نهوا صهفوی خهاد گهرفتم از اللهه

يائی که از خون سرخشان میروخد و حرک می ک م چونکه خاد گرفتم چ ونه بمیرم .
حضرت علی (ع) می فرماخد :
الموت فی حیاتکم مقهورخن و الحیات فی موتکم قايرخن
پدرم مرا ب خش از اخ که از تو اجازه ن رفتم تو ن ودی و آنها رفت د و اآلن نوب ما يس که بروخم به میدان کارزار و جهاد با کفار تا انشاءاهلل پیروز شوخم .
وعداهلل الح نصرمن اهلل و فت قرخ
پدرم و از تو مادرم خیلی قدردانی می ک م نمی دانم با چه نوشته ای از شما تشکر ک م کهه تها اخ جها مهن را رسهانیده اخهد ،ولهی يمهین نوخهد را بهه شهما مهی ديهم کهه بهه
امید خدا مردی صهال و خهدمت زار بهه اسهشم و مسهلمین شهوم و االن مهی خهوايم اث هات که م و اخمهانم را از مرحلهه حهر بهه عمه رسهانم و بهه دسهتور اهلل کهه مهی
فرماخد :
" خا اخها البخن آم وا لم تقولون مهاال تفعلهون "8بدرسهتیکه باخهد عمه کهرد  .پهدرم  ،مهادرم اگهر سهعادت داشهته باشهم وکشهته شهدم در راه اهلل بهه اخهن چ دوصهی مهن
حتما" عم ک ید :
 -8بعد از من ن وئید " ناکام" و برای من گرخهه نک یهد و ل ها
شما خوشحا باشید که خ

سهیاه ناوشهید چونکهه روح مهن م تظهر شهادمانی شماسه نهه گرخهه و زاری  ،روح مهن م تظهر اسه کهه

پسری را در راه اسشم و قرآن و خمی ی عزخز داده اخد .چونکه من عاش شهادت يستم .

 -1پدرم اگر من دراخهن مهدت کهوچکترخن نهاراحتی را بهرای شهما آوردم مهرا ب خشهید و بهه بهرادرانم و خهوايرانم توصهیه مهی که م کهه حتمها" قهرآن و نمهاز را فرامهو
نک د که خداوند شما را خاری ک د .
 -3پدرم من جزء يی گرويی نیسهتم بهه جهز حهز اهلل يمهان رايهی کهه نهوا صهفوی رفه و االن فهدائیان اسهشم ( وفهاداران شههید نهوا صهفوی ) ادامهه ا

مهی

دي د من جزء اخن دسته يستم و شعارم اخن اس :
ال اهلل اال اهلل

علی ولی اهلل

محمد رسو اهلل

 -3به تمام دوستانم سشم می رسانم .
 -1پیام من يمین اس :
اهلل فرمانده ام

ب ده خداخم

قرآن خاورم

محمد ( ) پیام رم

علی (ع) امامم حسین (ع) ال وخم خمی ی ري رم
م تظری سرورم 8اخمان اسلحه ام
پ

اخران ور م
جهاد روشم

شهادت افتخارم

ای مزدوران مثلث شوم ذل و خواری کفر -شر  -نفا بج

(خا اخها البخن آم و ان ت صر اهلل خ صرکم و خث

تا بج م .

اقدامکم )

به تارخ  7ذی حجه 8366-
به تارخ  11مهرماه 8311
سید محمد محسن موسوی

باسمه تعالی
قسم نامه
بار الها  ،به ح تمام ان یائه از آدم گرفتهه تها محمهد آخهرخن پیهام رت محمهد رسهو اهلل  ،بهه دختهر
مقد

 .آن معجزه ای که باالتر از ير معجزه و به حسهی

و حسه

زيهرا  ،بهه علهی آن ابهر مهرد تهارخ بشهر و بهه قهرآن آن کتها

و آن قهرمهان زنهان زخ ه و بهه حه تمهام ائمهه معصهومین و تمهام مهردان خهدا از علهی گرفتهه تها

امام مهدی(عج) و جانشین بر حقهش ناخه االمهام خمی هی و بهه تمهام شههیدان راه حقه از ابهوذر و بهش و ابوالفضه و حهر گرفتهه تها غفهاری و نوابهها و واحهدی يها و
سعیدی يا و مطههری و عراقیهها  ،مفهت يها و بخهاری و يرنهدی و امهامی و بهه تمهام پاسهداران شههید شهده در راه اسهشم و قهرآن سهوگ د و بهه حه امیهد مستضهعفین
امام زمان مهدی موعود سوگ د که اوال" امهام مها را  ،قله مسهلمانان را از گزنهد تمهام دشهم ان محفهوظ بهدار و بهه او رهو عمهر و سهشم ع اخه فرمها و بعهدا" ......و
آخرا" من  ،اخن ب ده روسیه خهودت را در تمهام کاريهاخش موفه بهدار ،مخصوصها" در راه کسه علهم و دانهش کهه فرخضهه ای اسه الههی بتهوانم از اخهن راه خهدمتی
به اسشم ک م موفقم بدار .الهی خداخا از تمام گ ايانم ب بر که ب ده ذلی و خوار تو يستم  .باشد که ب ده ای مخلص درگه شوم  -به خاری خدای توانا
 11رمضان الم ار  8366مطاب با  16مرداد 83 11
سید محمد محسن موسوی
خادداش
ب ام قرآن آن معجزه ای که از رر اهلل به دسه رسهولی بهزر و امهین خله داد و معجهزه ای کهه يهر دقیقهه آن  ،يهر آخهه آن بعهد از  8366سها ي هوز معجهزه اسه
 .براستی چه معجزه ای از اخن باالتر قرآن  .بارالهی خداخا به من رايهی را نشهان بهده کهه اگهر نتوانسهتم ادامهه ا
که بتوانم به ع وان خ

ديهم رايهی دخ هر را بهه مهن نشهان بهده خهداخا رايهی

مسلمان در آن راه حرک محمد ( ) و ابرايیم را باوخم و انتهاخش حرک علی و حسین (ع) باشد .

خداخا من را به آن آرزوخی برسهان کهه دارم خع هی شههادت در راه خهدا کهه بهرای رضهای تهو باشهد  .آن آرزو را نزدخه

کهن تها بتهوانم قطهره ای از اخهن خهون سهرخ را در

گردا قطره خونهای شهدا برخزد و مخلهو گهردد و ان ههی سهیلی گهردد و کهاخ خزخهد سهفتان را بهر انهدازد و درخه پهر نهها اسهشم را کهه بها خهون شههید انهی چهون
حسین (ع) آبیاری شده دوباره آبیارخش ک یم  ،امید مهن ،آرزوی مهن فقهط شههادت اسه و جههاد بها دشهم ان توسه بهه امیهد خهدا اگهر سهعادت داشهته باشهم شههادت را
برای خودم افتخار و زندگی نوخ ی برای خود می بی م .
سید محسن موسوی
تارخ  87شهرخور 8311

بسم اهلل القاسم الج ارخن
شهادت نامه
آموزگار بزر شهادت اک ون برخاسته اس  ،تا بهه يمهه آنهها کهه جههاد را ت هها در توانسهتن میفهم هد و بهه يمهه آنهها کهه پیهروزی بهر خصهم را ت هها در غل هه  ،بیهاموزد
که شهادت نهه خه

بهاختن کهه خه

انتخها اسه  ،انتخهابی کهه در آن مجايهد  ،بها قربهانی شهدن خهوخش در آسهتانه مع هد آزادی و در آ عشه پیهروز مهی شهود و

حسین و ارث آدم  ،که به ب ی آدم زخستن داد  ،وارث پیام ران بزر کهه بهه انسهان چ ونهه باخهد زخسه را آموخت هد  ،اک هون آمهده اسه تها در اخهن روزگهار بهه فرزنهدان
آدم چ ونه باخد مرد را بیاموزد ؟ حسین آموخ کهه مهر سهیاه سرنوشه شهوم مهردم زبهونی اسه کهه بهه يهر ن هی تهن مهی دي هد تها زنهده بمان هد چهه کسهانی کهه
گستاخی آنرا ندارند که شهادت را انتخا ک د  ،مر آنان را انتخا خوايد کرد .
شهادت دعوتی اس به يمه عصريا و به يمه نسلها که اگر می تهوانی بمیهران  ،واگهر نمهی تهوانی بمیههههر  .و ای حسهین تهو فقهط ت هها ن هودی مها يهم بهودخم ولهی مها
از تو در

آزادی و آزادگی را از تو و خانواده ات و خون را از حسین و پیام را از زخ ه آمهوختیم کهه بهر ضهد کهاخ شهاه جهشد برخاسهته اخهم و بها خهون خهود شههادت مهی

ديیم که خا مر خا حکوم اسشمی بر ري ری امام خمی ی  .آنها که رفت د کاری حسی ی کردند و آنها که ماندند باخد کاری زخ ی ک د وگرنه خزخدی يست د .
"و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیا" ع د ربهم خرزقون "
ما دارخد که شهداء راه دخن مرده اند آنها زندگان جاوخدند و نزد خدا روزی می خورند .
واهلل ال خهتدی القوم الظالمین
خدا يرگز ستمکاران را خاری نمی ک د
نام مهن  ،سهید محمهد محسهن موسهوی  -فرزنهد حها سهید احمهد موسهوی  -متولهد سها  8338محه  -نهی رخهز  -بخهش آبهاده رشه
8317
.....................
 17محرم 8311
والسشم

خاررات:
موجود نیس .
شهید محمد محسن موسوی.jpg
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نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی رضا اثنی عشری
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1637/1/6 :

نام مدرسه :شهید آیت
زندگی نامه:
علیرضا اث هی عشهری در تهارخ 8331/1/8در روسهتای مشهکان بخهش پشهتکوه از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی دخهده بهه جههان گشهود  .در سهن 6
سال ی روانه مدرسه شد و در مدرسه شههید آخه مشهکان دوران ابتهداخی را پشه سهر گباشه  .شههید درسهن  83سهال ی بهه شهغ آزاد پرداخه و بها توجهه بهه اخ کهه
نتوانس ادامه تحصی بديد  ،در ک ار پدر
با شروع ج

مشغو کار کشاورزی و دامداری شد .

تحمیلی در تهارخ  8363/1/1بهه خهاری رزم هدگان اسهشم شهتاف و در چههار نوبه از ررخه بسهیج عهازم ج ههه شهد و در عملیاتههاخی يمچهون عملیهات

کربشی  ، 1عملیات والفجر  86در گردان کمیه شهرک داشه  .وی در تهارخ  8361/1/17از ناحیهه سهر و مغهز مهورد اصهاب تهرکش قهرار گرفه کهه م جهر بهه فلهج
شدن خ

دس و خ

پا و  %76از کهار افتهادگی وی شهد امها از پهای ن شسه و مجهددا" عهازم ج ههه شهد و سهرانجام در م طقهه عملیهاتی خرمها در تهارخ 8367/8/3

و در عملیات والفجر  86به دس نیرويهای دشهمن شهرب شههادت را نوشهید و پیکهر پهاکش په
شد.
روحش شاد و رايش پر ريرو باد
وصی نامه:
وصی نامه موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس
اث ی عشری علیرضا.JPG

از انتقها بهه زادگهايش در گلهزار شههدای مشهکان بهه خها سهارده

فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مختار محسنی
تاریخ تولد1683/11/11 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :شهید آیت
زندگی نامه:
شهید مختهار محسه ی در تهارخ  8336/8/16در روسهتای مشهکان بخهش پشهتکوه از شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای زحمهتکش و متهدخن بهدنیا آمهد  .در سهن شهش
سال ی پها بهه دبسهتان گباشه و تحصهیشت ابتهدائی را در يمهان روسهتای مشهکان بهه اتمهام رسهاند و وارد دوره راي مهائی شهد و دو سها او راي مهائی را بها موفقیه
پش سر گباش و در امور دامداری و کشاورزی به کم
از يمان اوان کودکی با مسجد مننو

بهود و يمهواره در مسهاجد و جلسهات مهبي ی شهرک مهی نمهود و يهی گهاه از خهاد خهدا غافه نمهی شهد و تنکیهد بسهیار بهر نمهاز

داش حتی در وصی نامه خود نیهز سهفار
تشکی ارتش بیس میلیهونی ل یه
مطهر

روحش شاد و خاد

کهرده کهه نمازياختهان را بهه وقه بخوانیهد  .بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی اخهران بهه نهدای حضهرت امهام (ره) م هی بهر

گفتهه و بهرای دفهاع از اسهشم  ،از ررخه بسهیج دوبهار بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .خک هار در تهارخ  8368/6/13و بهار دخ هر در تهارخ

 8368/88/11به ج ههه اعهزام شهد و په
در سا  8371پ

پدر شتاف .

از  1مهاه ن هرد در ج ههه سهرانجام در تهارخ  8368/8/11در ج ههه شهريانی و در عملیهات والفجهر خه

مفقهود گردخهد و پیکهر

از ده سا به زادگايش روستای مشکان م تق و در گلزار شهدای اخن روستا به خا سارده شد .

جاودان باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
خوشا به اخن چ ین پدر و مادری که اخن چ هین فرزنهدانی را تربیه کردنهد و در راه اسهشم فهدا کردنهد  .پهدر و مهادر عزخهز مهن بها اجهازه شهمايا بهه مدرسهه خودسهازی و
ج هه رفتم م اداکه در ي ام ن ودن من درخانهه اخجهاد نهاراحتی نمائیهد .صه ور باشهید .تمهام رزم هدگان را دعها ک یهد  .نمازياختهان را بجها بخوانیهد  ،نمهاز شه را بهه پهای
دارخد و امام را دعا ک ید  .خار و خاور امام باشید م هادا بخهارر از دسه دادن مهن م تهی بهر کسهی ب بارخهد و از انقهش انتظهاری داشهته باشهید  .باخهد عصهیان ک هده يهای
در برابر ح را سرجای خود شان ب شانیم و به قو امام اگر پیروز شهدخم اسهشم پیهروز اسه و اگهر شههید شهدخم چهه بهتهر  ،بهاز يهم مها پیهروزخم  .مادرجهان  ،يهر وقه

که به خاد من افتادی و خواستی گرخه ک هی و خها اخ کهه بهر سهر ق هر مهن بیهائی  ،آن لحظهه بهه فکهر کهربشی حسهین (ع) بها
برجا ماندن اسشم و آزادی تمام مسلمانان از زخر سلطه خزخد ج اختکار و جانی چ ونه جان خود و فرزندان عزخز

خاررات:
موجود نیس .
مختار محس ی.jpg
1878311818

کهه در آن بها کهافران و سهتمکاران بهرای

را تقدخم ح تعالی نمود .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عبدالحسین بناکار
تاریخ تولد1688/11/7 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
ع دالحسهین ب اکههار در سهها  8333در شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای متههدخن و ايه مسهجد دخههده بههه جهههان گشههود  .دوره دبسههتان را در مدرسههه بخت ههان نههی رخههز
ساری نمود و بعد از آن وارد مدرسهه راي مهاخی مصهطفی خمی هی گردخهد و په

از اتمهام دوران تحصهی در اخهن مدرسهه وارد دبیرسهتان شههید بهشهتی نهی رخهز گردخهد .

در دبیرستان مشهغو تحصهی بهود کهه در تهارخ 8368/6/16عهازم ج ههه گردخهد و از آن په

باريها عهازم ج ههه گشه  .فروت هی  ،سهاده زخسهتی  ،خوشهروخی و خ هده

روخی و صهداق از وخژگیههای اخشقهی اخهن عزخهز رزم هده بهود  .در خکهی از عملیاتهها شهدخدا" مجهروح و دچهار مهو گرفت هی گردخهد کهه م جهر بهه  %66از کارافتهادگی
وی شهد  .امهها علیهرغم آن از رفههتن بهه ج هههه بهاز ناخسههتاد و در عملیاتههای بعههدی فعاالنهه شههرک کهرد  .جاخ ههاه او در ج ههه در جمه کمیلیهان يمیشههه پیهروز بههود و از
چهره يهای دوسه داشهت ی در میهان رزم هدگان گهردان کمیه محسهو مهی شهد  .سهرانجام در تهارخ  8367/3/3ي هام ته
عق نشی ی نیرويا وی سهوار بهر تانه
اس .
خاد

گرامی و آرمانش جاوخدان

وصی نامه:
موجود نمی باشد.
خاررات:
موجود نمی باشد.
ع د الحسین ب اکار.jpg

شهد و بهه مصها خصهم زبهون شهتاف و مفقهوداالثر گردخهد و تها زمهان ن هار

دشهمن در م طقهه شهلمچه علهی رغهم

اخهن سهطور ارشعهی از اخشهان بدسه نیامهده

1878381631

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد جواد بناکار
تاریخ تولد1687/3/15 :
تاریخ شهادت1633/1/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
محمد جواد ب اکهار در سها  8337در شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .دوران دبسهتان را در مدرسهه بخت هان نهی رخهز سهاری نمهود و بعهد از آن وارد مدرسهه
راي ماخی ولهی عصهر (عهج) شهد و بعهد وارد دبیرسهتان شههید بهشهتی نهی رخهز گردخهد و در سها او دبیرسهتان در تهارخ  8361/1/16عهازم ج ههه گردخهد و در  1نوبه
در ج هه يا حضور خاف  .شهید محمد جواد ب اکهار در خهانواده ای بهه دنیها آمهد کهه بها اسهشم و قهرآن آشه اخی و عشهقی وافهر بهه امهام حسهین (ع) داشهت د و بهه يمهین
خارراز تربیتی دخ هی برخهوردار گردخهد  .از نظهر اخشقهی بسهیار خهو

اخهش بهود و يمیشهه خهوايران و بهرادران خهود را نصهیح مهی کهرد و بهرای پهدر و مهادر خهود

احترام خاصی قاخ بود و در مسجد جام مهدی (عج) حضور فعها داشه و در آنجها بهه نیهاخش مهی پرداخه  .نمهاز و روزه ا
فروت ی و تواض با دخ ران برخورد می نمود و از حیا و شرم حضهور بهاالخی برخهوردار بهود ،بها وجهود اخ کهه عشقهه زخهادی بهه در
ترجی داد و دفاع از اسشم و ورن را بع هوان در

جدخهد در سه ر ج ههه پهبخرف و در آن مدرسهه مقهد

يهی وقه تهر نمهی شهد ،يمیشهه بها
خوانهدن داشه ج ههه رفهتن را بهر آن

ث ه نهام کهرد  .در اولهین فرصه خهود

را بهه آن مدرسهه

انسان سازی رسهاند و در آن جها بها وجهود روحیهه مع هوخش بهه يمسه ران خهود در

انسهانی و آزادگهی آموخه  .اخهن شههید پها در گهردان کمیه حضهور خافه و

مدت  1ماه را در آنجها گبرانهد  .وی مسهوو تهدارکات گرويهان بهود و وظیفهه خهود

را بهه نحهو احسهن بهه پاخهان رسهاند و سهرانجام در تهارخ  8366/8/16علهی رغهم

می فرمانديان بها اصهرار در عملیهات  ،شهرک و دعهوت پروردگهار را ل یه
گلزار شهدای نی رخز به خا ساردند.
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

گفه و در ج ههه شهلمچه و در عملیهات کهربشی  1بهه شههادت رسهید  .پیکهر پهاکش را در

محمد جواد ب اکار.jpg
1873311663

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدحسن بهرامی
تاریخ تولد1687/1/15 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
محمههد حسههن بهرامههی در سهها  8337در شهرسههتان نههی رخههز دخههده بههه جهههان گشههود  .دوران دبسههتان را در مدرسههه بخت ههان نههی رخههز سههاری کههرد و بعههد از آن وارد
مدرسه راي مهاخی بزرگهی گردخهد و په

از اتمهام اخهن دوران بهه دبیرسهتان شههید بهشهتی رفه و در اخهن دبیرسهتان مشهغو تحصهی گردخهد و در تهارخ 8361/88/11

عازم ج هه گردخد و درسه نوب به ج هه رف  .اشتیا اخن شهید پا برای ج ههه رفهتن آنقهدر زخهاد بهود کهه مهادر اخهن شههید نقه مهی ک هد  " :موقه رفهتن بهه ج ههه
چون ماشی ی که می خواس با آن برود رفته بود بها ماشهین شخصهی عهازم ج ههه شهد "  .شههید محمهد حسهن بهرامهی در م هز بسهیار خهو
مجال

برخهورد بهود و در بیشهتر

مبي ی شرک می نمود و ع ادات خود را بهه موقه انجهام مهی داد  .اخهن شههید پها بهه مهدت  3مهاه و  83روز در گهردان کمیه آرپهی جهی زن بهود و يهدفش

را که دفاع از اسهشم و ورهن و بهه خصهو

اجهرای دسهتور امهام بهود مشهتاقانه دن ها کهرد و بهه آن رسهید  .سهرانجام اخهن شههید گرانقهدر در شهام اه  8363/88/17در

جاده فاو -ام القصر در حالیکه به محاصره دشمن درآمده بهود در ن هردی تهن بهه تهن در عملیهات والفجهر  1مظلومانهه بهه شههادت رسهید و دعهوت حه را ل یه
پیکر پاکش پ

سا يا مفقودخ به زادگايش بازگش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد.

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محمد حسن بهرامی.jpg

گفه و

فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدرضا بهرامی
تاریخ تولد1688/3/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید محمودرضا بهرامهی معهرو بهه مسهی در سها  8333در شهرسهتان نیرخهز در خهانواده ای متهدخن  ،مهبي ی و فريیختهه دخهده بهه جههان گشهود  .دوره دبسهتان را
در مدرسه حا قط ی نی رخهز بهه پاخهان رسهاند و بعهد از آن وارد مدرسهه راي مهائی بزرگهی شهد  .په

از گبرانهدن دوران راي مهائی بهه دبیرسهتان شههید بهشهتی رفه و

در دبیرستان مشهغو تحصهی گردخهد  .در دبیرسهتان در زمهره دانهش آمهوزان عضهو انجمهن اسهشمی قهرار و فعالیتههای فري هی و سیاسهی خهود را آغهاز نمهود  .بهمهراه
دوستان دانش آمهوز
احسا

در نمهاز جماعه بطهور مسهتمر شهرک مهی نمهود  .دوران دبیرسهتان وی يمزمهان بها شهروع ج ه

مسوولی مهی نمهود و از اشهغا بخشههاخی از اسهتانهای غربهی و ج هوبی توسهط بی انهه رنهج مهی بهرد و ج ه

تحمیلهی يشه سهاله بهود و او کهه در خهود

را خطهری بهرای انقهش اسهشمی مهی دانسه ،

دائم در صدد رفتن به ج هه بود و خود را برای حضور در میهادخن ن هرد آمهاده مهی سهاخ  .مهادر اخشهان نقه مهی ک هد  :در م هز يهم روی فهر
و می گف رزم دگان در ج هه سر بر خا

سهاده ای مهی خوابیهد

مهی گبارنهد و باخهد خهود را بهرای حضهور در ج ههه آمهاده ک هیم  ،ايه نیهاخش و م اجهات و قرائه مسهتمر قهرآن بهود  .وی

در تارخ  8368/6/86رايی ج هه يهای نهور علیهه ظلمه شهد و شهش نوبه عهازم ج ههه گردخهد و در عملیاتههای مختله شهرک نمهود و سهرانجام در حالیکهه جمعهی
گههردان کمی ه بههود  ،در تههارخ  8363/3/11در عملیههات بههدر  ،در شههر دجلههه کههه عملیههاتی س ه ین و آبههی خههاکی بههود پ ه
رايایماخی و نفوذ به عق هه دشهمن و وارد کهردن ضهربات مهله
شدخد آتش پیکر مطهر

وصی نامه:
موجود نیس .

بهه متجهاوزخن ي هام عقه نشهی ی بعله اصهاب تهرکش شههید گردخهد و بعله فاصهله زخهاد و حجهم

در م طقه عملیاتی باقی ماند و مفقودالجسد گردخد .

روحش شاد و نامش جاودان

از رههی کیلومتريهها راه آبههی و کیلومتريهها

خاررات:
موجود نیس .
محمود رضا بهرامی.jpg
1878333636

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سعید بیگی
تاریخ تولد1686/3/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید سهعید بی هی  ،فرزنهد اک هر در بیسهتم شههرخور مهاه  8333در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مسهلمان و متهدخن چشهم بهه جههان گشهود  .دوران کهودکی در
دامان مادری مهربان و در آغهو

پهدری مسهلمان و بها اخمهان ومعتقهد بهه م هانی دخ هی پهرور

خافه  .در سهن  7سهال ی رايهی دبسهتان فري ه

اسهشمی شهرسهتانی

نی رخز شد و اخن دوره را بها موفقیه پشه سهر گباشه و دوره راي مهاخی را در مدرسهه ولهی عصهر (عهج) شهرسهتان نهی رخهز بها مراق تههای پهدر و مهادر و دلسهوزخهای
معلمین به پاخان رسانید وبرای ادامه در
در اخن دوره از حیات و زندگی خ

و تحصیشت در دبیرستان شهید دکتر بهشتی نی رخز ث

تحهو و دگرگهونی فکهری در وجهود

نام و در اخن مدرسه مشغو به تحصی شد.

پدخهدار شهده بهود و جوخها و پوخهای حقیقتهی بهود کهه خهود را آرامهش بخشهد .او يمیشهه سهاده

می زخس و يمیشه به خاد محرومین جامعه بهود  .بهه آنچهه در ارهرافش مهی گبشه بهی اعت ها ن هود و ک جکهاوی مهی کهرد و يمهین ررزتفکهرو اندخشهه بیشهتر او را بهه
واقعیات نزدخ

می کرد  ،تا اخ که شراره مقد

قیهام و انقهش و نهضه بهه ري هری امهام خمی هی (ره) روشهن شهد و شههید گهوخی در انتظهار چ هین موقعیه و فرصهتی

بود  .به يمراه ساخر دانش آموزان در تظهايرات شهرک مهی کهرد  .په

از پیهروزی انقهش اسهشمی و شهروع ج ه

تحمیلهی جوانمردانهه عهازم ج ههه يهای حه علیهه

بار شهد و در مقابه متجهاوزان اخسهتاد  .سهرانجام در م طقهه عملیهاتی رشئیهه در تهارخ  8361 /81/81بدسه دشهم ان بعثهی بهه درجهه رفیه شههادت نائه گشه و
پیکر پاکش مفقود گردخد و بعد از چ دخن سا پیکر مطهر
خاد

انتقا و در گلزار شهدای شهرستان نی رخز به خا سارده شد .

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
وصیت امه شهید سعید بی ی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
( وقاتلوا يم حتی التکون فت ه وخکون البخن کله هلل فان انتهوا فان اهلل بماخعلمون بصیر )
(آخه  31انفا )

ب ام خداوندی که خال و يداخ ک هده يهر موجهودی اسه  ،يمهه از اوخ هد و بهه سهوی او بهر مهی گردنهد ب هام آن قهادر توانهاخی کهه حیهات و ممهاتم در دسه اوسه .
ستاخش خداخی را که او يسهتی اسه ق ه از پیهداخش و زنهده کهردن و په

از فهانی شهدن موجهودات آخهر يسهتی اسه و سهتاخش و سهاا

حاضر نکهرد احهدی را ي هامی کهه آسهمانها و زمهین را بیافرخهد و کمکهی ن رفه ي هامی کهه ج هدگان را بیافرخهد  .درخهدائی شهرخ

از آن خهداخی اسه کهه

نداشه و در خکتهاخی پشهتی انی

نشد و ب ام آن خداخی که زبانها از بیهان حهد و وصهفش عهاجز مانهده انهد و عقلهها ازک هه معهرفتش و گردنکشهان از مقهام و يی ه او فهروتن گشهت د و سهتاخش پهی در پهی
و رشته دار ابدی صهمیمانه از آن اوسه  .دانهاخی کهه فرامهو
نک د کسی که او را بخواند نومید

نک هد يرکهه را خهاد

ک هد و بهه خهاری دخهن او برخیهزد و نعمهتش را از کسهی کهه سااسه زاری ک هد کهه

ک د و کسی کهه د بهه او بسه و بهه او امیهد داشه امیهد

را قطه نک هد  .اک هون کهه وصهی نامهه خهود را آغهاز کهرده بها قل هی

مطمون و اعتقادی محکم و اراده ای اسهتوار از يمهه چیهز دنیها برخهده و بهه خهدا پیونهد زده ام و مهی روم تها دخهن بزرگهی کهه اسهشم بهر گهردنم دارد ادا که م و يمچ هین
دخن رسو اهلل ( ) که سالهای متمادی در مظلومی بود و دشهم ان خهدا يهر لحظهه بهر پیکهر آن ضهربه وارد کهرده انهد تها حهد دادن جهان و تهوانم بهه خهاری و کمه
او بشههتابم و از خداونههد ت ههار و تعههالی مههی خههوايم کههه تههش

و کوشههش مههرا در راه خههود قههرار ديههد و از اخههن ب ههده ضههعی و کوچ ه

ويمچ ین از گ ايان گبشته من به ح لط و کهرمش در گهبرد و از خداونهد آمهرز

خههود راضههی و خشه ود گههردد

مهی خهوايم بهرای يهر نهبری کهه کهردم و يهر پیمهانی کهه بسهته و سها

بهه آن

عم نکرده ام و يمچ ین رحمتی به من عطها ک هد کهه خطها يهای گبشهته ام را باوشهاند  ،زخهرا آمرزخهدن تهو را نقصهان نرسهاند و بخشهیدن بهه تهو زخهان نرسهاند  ،ای از
ير مهربانی مهربانتر پ

عمرم را با آمرز

به پاخان برسان و مرگم را در راه خودت قرار بده  ،مرگی که با خون خودم آن را امضاءکرده باشم .

وصی دخ رم به برادران عزخهز دخ هی خهود اخهن اسه کهه مسهاجد را خهالی ن بارنهد زخهرا مسهاجد يسهت د کهه انسهان سهاز مهی باشه د و حتهی االمکهان نمهاز خهود را بها
جماعه بخوانیههد و يمچ ههین در پیش ه رد انقههش يمچههون گبشههته  ،بلکههه بیشههتر  ،کوشهها باشههید و ن بارخههد کههه خههون پهها شهههیدان خههدای نههاکرده بههه يههدر رود  ،تهها
انشاءاهلل حکوم را بدس صاح اصلیش خع ی حضهرت صهاح الزمهان (عهج) ديهیم و يمچ هین ج ههه يها را خهالی ن بارخهد  ،چهرا کهه امهام عزخزمهان فرمودنهد عهزت
و شر و حفظ اسشم در گرو يمین م ارزات می باشهد  .گهو

بهه فرمهان امهام عزخهز باشهید چهرا کهه اراعه از او بهه ترتیه اراعه از خداونهد متعها مهی باشهد و در

يمین رابطه خداوند متعا در قرآن کرخم خود می فرماخد ای اي اخمهان چهون خهدا و رسهو شهما را بهه اخمهان دعهوت ک هد  ،اجابه ک یهد تها بهه حیهات ابهدی برسهید و
بدانید کهه خهدا در میهان شهخص و قله حاخه اسه و از يمهه اسهرار درونهی آگهاه اسه و يمهه بهه سهوی او محشهور خوايیهد شهد و ای ايه اخمهان اگهر خهداتر

و

پريیزگار شدخد خدا به شما فرقان ( تمیهز حه از باره و تشهخیص سهعادت از شهقاوت ) باوشهاند و گ ايهان شهما را ب خشهد وشهما را مهی آمهرزد کهه خهدا دارای فضه و
رحم بی انتهاس و از شما مسوولین می خوايم کهه بها اخشقهی اسهشمی و خوشهرو بها بهرادران بهر رفتهار ک یهد و خهدای نهاکرده مسهوله ای پهیش نیاخهد کهه از خکهدخ ر
ناراح و باعث ک اره گیری عده ای از برادران شود و کهاری ک هیم کهه در يهر حها خهود را در محضهر خداونهد متعها احسها

ک هیم و اخهن را بهدانیم کهه يهر کجها کهه

باشیم مر به سراغمان خوايد آمدو در ير حها مح ه ائمهه ارههار (ع) و اوالدان آنهان را در د داشهته باشهیم کهه آن عمه بهه گفتهه يهای آنهان مهی باشهد  .وصهیتم
به خانواده خودم اخ س که پ

از مهرگم بهی تهابی نک یهد و ثابه قهدم باشهید و مان هد حضهرت زخ ه ( ) اسهتوار باشهید و بهه خهاد او کهه چ ونهه در مهر  71تهن از

بهتههرخن افرادخههود ودرجلوچشههمان و ق ه از آن چطههور در مههر حضههرت علههی (ع) و فارمههه ( ) زيههرا و امههام حسههن (ع) تحم ه اخههن يمههه مصههی تها را و بعههد از آن
چ ونه خود شايد به اسارت رفتن نزدخکانش و خود بهود و تحمه آنهرا کهرد و يمچ هان گبشهته اسهتوار بهود و از صهح ه ک هاره گیهری نکهرد و از شهما مهی خهوايم بهراخم
بجای گرخه کردن خ

سوره از قرآن بخوانید  ،باشد که در امتحان خداوندی موف و پیروز گردخم .

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
سعید بی ی
خاررات:
موجود نیس
سعید بی ی.jpg
1878363118

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید حسین تاج
تاریخ تولد1684/5/5 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
سید حسین تا فرزنهد سهید محمهد بهاقر در مهرداد مهاه سها  8331در خهانواده ای مهبي ی و فري هی در روسهتای مشهکان بهدنیا آمهد  .تحصهیشت دوران ابتهدائی را در
دبسهتان شههید آخه (ششهم بهمهن ) مشهکان بها موفقیه گبرانهد  .سها

دوره راي مهاخی را نیهز در مدرسهه راي مهاخی ابورخحهان مشهکان سهاری کهرد  .در رههو دوران

تحصیلی خهود چهون از خهانواده ای فري هی بهود بسهیار موفقیه چشهم یری داشه دوسهتان معلمهان و يمکشسهیهاخش از نحهوه برخهورد و رفتهار اخشهان و يمچ هین از
نظر موفقی اخشان در درسهاخش بسهیار راضهی و خشه ود بودنهد  .يمیشهه بشها
خو

و گشهاده رو بهود و سهعی مهی کهرد رضهاخ دوسهتان را جله نماخهد  .در م هز بسهیار

اخش  ،متواض و مؤد بود و فهو العهاده بهه پهدر و مهادر خهود احتهرام مهی گباشه  .در ع هادات و انجهام فهرائض بسهیار فعها بهود و از خوانهدن نمهاز و قهرآن

يیچ اه کوتايی نمی کرد  ،اوقات فراغ خود را بها رفهتن بهه بسهیج و شهرک در کشسههای آمهوز
مقاومه بسهیج روسههتا در ک هار دوسههتان بسهیجی ا

نظهامی و جلسهات قرآنهی سهاری مهی کهرد و اکثهر شه ها در پاخ هاه

بههه ن ه هانی و گشه زنهی مهی پرداخه  .اخشهان په

از گبرانهدن دوران راي مههاخی جهه ادامههه تحصهی بعله

ن ودن دبیرستان در روستا به نهی رخهز عزخمه نمهود و در دبیرسهتان شههید بهشهتی ( شهعله سهاب ) نهی رخهز بهه ادامهه تحصهی پرداخه  .سها او دبیرسهتان بهود کهه
برای اولین بار به مهدت دو مهاه و شهش روز در گهردان کمیه حضهور خافه  .خکهی از بهرادران شههید نیهز کهه پاسهدار مهی باشهد يمهدو

بها اخشهان در ج ههه يها مهی

ج ید  .بار دوم نیز به مدت سه ماه و پ ج روز در گردان کمیه بهود  .يمسه رانش نقه مهی ک هد مها دوسه داشهتیم اخشهان يمیشهه در جمه مها باشهد و در سه ری
که اخشان بود بچه يا جم می شدند و به سخ ان شیرخن و قصه ياخی که از پیام ران می گف گو

می دادند.

سا دوم دبیرستان بود که برای سومین بهار عهازم ج ههه گردخهد و در لشهکر  81فجهر حضهور خافه و په
 8361در ج هه شريانیه ي ام ن رد با دشم ان بعثی به درجه رفی شهادت نائ گردخد و پیکر مطهر
روحش شاد و رايش پريرو باد

وصی نامه:
موجود نیس .

از خکمهاه خع هی در روز بیسه و چههارم اردبیهشه مهاه سها

در گلزار شهدای مشکان به خا سارده شد .

خاررات:
موجود نیس /
شهید سید حسین تا .jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حامد توکل
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1631/1/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید حامد توک فرزند محمود در شه مهیشد فرخ هده و خجسهته امهام سهجاد ( ع) در تهارخ  8336/1/86در نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و معتقهد بهه اصهو دخهن
م ههین اسههشم و بهها اخههش

شههدخد بههه حضههرت سههید الشهههداء پههرور

خافه تهها بههه سههن دبسههتان رسههید  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان فري ه

مدرسه شهید مفت نی رخز به پاخان رسانید و وارد دبیرسهتان شهعله نهی رخهزی شهد .در اخهن ي هام بها يهداخ بهرادر

و دوره راي مههاخی را در

سهعید بها معهار اسهشمی آشه اخی بیشهتری پیهدا

کرد  .حامد از رفولی به تعظیم شعائر مهبي ی و انجهام فهرائض دخ هی عشقهه م هد بهود  .يمیشهه سهحر خیهز بهود و ايه راز و نیهاز  .در دوره دبیرسهتان ق ه از پیهروزی
انقش با دوستان و يمکشسانش کهه معتقهد بهه اصهو اسهشم بودنهد بهر علیهه رژخهم رهاغوت فعالیتههاخی داشهت د  .او در محهیط خهانواده فهردی متواضه  ،خهون رم و بها
يمه ک

می جوشید  .قان  ،صه ور و بها شهرم و حیها بهود .اولهین کسهی بهود کهه در دوران انقهش عکه

امهام خمی هی (ره) را بهه کهش

در

بهرد .بها شهروع ج ه

تحمیلی برای اولین بار در تارخ  8366/1/1به مدت سه مهاه بهه ج ههه نوسهود رفه  .يهم رزمهانش در ج ههه نوسهود مهی گفت هد حامهد ق ه از يمهه بهه تهشوت قهرآن و
نماز می پرداخ و دعای کمی را با صوت زخ اخی تهشوت مهی کهرد  .حامهد بهرای دومهین بهار در تهارخ  8366/81/1بها اجهازه والهدخ ش و بها شهو و عشقهه فهراوان بهه
سوی ج هه حرک کرد و ق

از حرک با يمه اقوام و دوسهتانش خهداحافظی کهرد و حشلیه رل یهد گوخها مهی دانسه اخهن سهفر آخهر اسه  .او بهه پهدر و مهادر

گوخد  :شما از رفتن من خوشحا باشید و من را بابه خمه
ج هه شو
خ

خا به نوشته خود

زنهدگی و سههم امهام ب خشهید زخهرا يهد مهن جههاد در راه خهدا و شههادت اسه  .حامهد در اخهن بهار بهه

ج هه کربش رف و در عملیهات فهت الم هین بها رمهز خها زيهرا شهرک کهرد  .چ هد روز ق ه از شههادتش پیهراين و خه

نوار کهه در آن خهداحافظی کهرده بهود و رله مغفهرت نمهوده بهود بهرای مهادر

چ دخن تان

رخز م تق و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد و برای خود سعادت و برای خانواده افتخار آفرخد .
روحش شاد و خاد

وصی نامه:

نامهه بهه اضهافه

پسه نمهود  .حامهد در اخهن عملیهات بهه ع هوان آر  .پهی .جهی زن په

دشمن را به آتش کشید با اصهاب تیريهاخی بهه پهلهو و گوشهش در شهام اه دوم فهروردخن  8368بهه شههادت رسهید و پیکهر پهاکش په

گرامی باد

مهی

از اخ کهه

از ده روز بهه نهی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا فتح ال

فتحا" م ی ا

ان الحیاه عقیده جهاد

درود به ري ر ک یر انقش امام خمی ی
درود بر روان پا شهیدان گل ون کفن انقش اسشمی و برقراری پرچم الاله اال اهلل و محمد رسو اهلل بر سرتاسر جهان
سشم بر تو ای خواير و برادر که در پش ج ههه مشهغو ن هرد يسهتی  .سهشم بهر تهو ای مهادری کهه چ هین فرزنهدان خله و شهجاعی بهه جامعهه اسهشمی تحوخه داده
ای  ،سشم بر تو ای پدر عزخز از دس داده  .امروز مهورخ 83 66/81/81اسه بهه فرمهان امهام امه ب هام نیرويهای اسهشم از سرتاسهر اخهران سهرازخر ج ههه يهای ج ه
حه علیهه باره يسههت د .ج هی کهه در تهارخ اسههشم نمونهه اسه ،چههون تمهامی ابهر ج اختکاريها بهها تمهامی سهشحهای بقهو خودشههان مهدرن و پیشهرفته و نیرويههای
آموز

دخده در مقاب سشح اخمان و خ

ام مسلمان و انقشبهی اخسهتاده انهد .ابهر ج اختکهاران چ هین سهیلی يهاخی خهورده انهد کهه بها آنچهه در تهوان دارنهد مهی کوشه د

برای از بین بردن انقش اسشمی و جلهوگیری از سهراخ آن بهه م طقهه يهای دور و نزدخه

 .امها اخهن ابهر ج اختکاريها نمهی دان هد کهه بها اخهن امه مسهلمان و انقشبهی

که پیشواخشان حسین (ع) و خاورشان خداوند ت ار و تعالی اس نمی توان د روبه رو شوند .
ابرقدرتها باخد بدان د که تا پرچم الاله االاهلل محمد رسو اهلل بهر تمهام جههان ر هین افک هده اسه م هارزه يسه و تها م هارزه اسه مها يسهتیم و از پهای نمهی نشهی یم و
از يی کوششی درخغ نمی ک یم و با ما و جهان خهود در راه خهدا جههاد مهی ک هیم و بهاالخره پیهروزی بها مها اسه  .يمچ انکهه قهرآن وعهده داده اسه ،پیهروزی بها مها
اس و خدا خار ما اس  .پدر و مادر عزخزم که برای پرور

مهن زحمهات زخهادی متحمه شهده اخهد روی سهخ م بها شماسه  .از شهما مهی خهوايم کهه از خداونهد متعها

براخم رل بخشش ک ید ،براخم نماز بخوانیهد و روزه ب یرخهد  .يهر چهه مهی توانیهد  .از شهما مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید از اخ کهه شهما را اذخه کهردم  .تهو ای خهواير
عزخز زخ

با

و صه ر و تحمه کهن و راه تمهامی شههیدان انقهش را ادامهه ديیهد  .و شهما ای بهرادران عزخهز معهبرت مهی خهوايم کهه نتوانسهتم بها شهما خهداحافظی

ک م  .ب ابراخن از شما خوايش می ک م و از خداوند متعا براخم رل مغفرت نمائید .
و اخن رايم بدانید که من را يم راه حسین (ع) بود و از شما می خوايم در راه پیش رد ايدا انقش اسشمی تا آنجا که در توان دارخد بکوشید .
خانواده عزخزم از شما می خوايم پیرو خهط ري هر باشهید چهون ري هر مها ناخه بهر حه امهام زمهان اسه و سهرپیچی از امهر او سهرپیچی از امهر شهخص صهاح الزمهان
اس و شما را ای دوستان و بهرادران دخ هی عزخهز شهما را بهه خهدا قسهم مهی ديهم کهه دسه از امهام برندارخهد و يمیشهه در خهط او و پیهرو او کهه خهط او خهط تمهامی
ان یاس و راه قرآن اس باشید  .پدر و مادر و برادران و خواير عزخزم شهما را بهه خهدا قسهم بهرای مهن گرخهه نک یهد چهون زنهدگی جاوخهد مهن و عروسهی مهن در سه ر و
خا در حا حمله و خور

بر قل دشمن می شود  .و صیغه عقد بها گلولهه بسهته مهی شهود .بهه بهرادرم سهعید ب وئیهد از اخ کهه تها بحها بهرای او حتهی خه

نامهه ن وشهتم

مرا بخشید و بهرای مهن رله مغفهرت نماخهد و اخهن را يم هی شهما خهانواده عزخهزم مهی دانیهد کهه بهرادرم سهعید برگهردن مهن حقهی بهزر دارد چهون زمی هه دخ هی و
اسشمی ما را او پاخه رخزی کرد و من از خدا سعادت و سشم يم ی شما را خوايانم .
روزيا فکر من اخن اس و يمه ش سخ م
که چرا غاف از احوا د خوخشت م
به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ن مائی ور م
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خا
چ د روزی قفسی ساخته اند از بدنم
"والسشم"

خاررات:
موجود نیس .

حامد توک .jpg
1871361781

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد جعفری
تاریخ تولد1686/3/61 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
محمد جعفری فرزنهد قاسهم در پاخهان شههرخور مهاه سها  8333در خهانواده ای مهبي ی و پاخ هد بهه دخهن م هین اسهشم و عشقم هد بهه ايه بیه عصهم و رههارت در
قطروخه از تواب نی رخهز متولهد شهد و در چ هین خهانواده ای پهرور

خافه تها بهه سهن دبسهتان رسهید و دوران ابتهداخی را در دبسهتان خزدانهی بهه پاخهان رسهاند و په

پاخان رساندن اخن دوره وارد مدرسه راي ماخی امیهر ک یهر شهد و اخهن دوره را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند و په

از بهه پاخهان رسهاندن اخهن دوره بهرای ادامهه تحصهی در

دبیرستان رايی شهر شهد و در دبیرسهتان شههید بهشهتی نهی رخهز مشهغو بهه تحصهی شهد اخهن يمزمهان بها شهروع ج ه
وافری به انقش اسشمی داشه در حهالی کهه در سها چههارم دبیرسهتان بهود در او بههار  8363در
ساک بود و زخهاده روی در صهح

و کهش

از

تحمیلهی اخهران و عهرا بهود و چهون عشقهه

را ريها کهرد و بهه ج ههه رفه .از نظهر اخشقهی بسهیار

کهردن نداشه واگهر از او سهووالی مهی شهد جهوا مهی داد و بها يمهه خوشهرفتاری مهی کهرد و احتهرام خاصهی بهرای پهدر و مهادر و

برادر بزرگتر خود قائ بود و رعاخ حا خانواده را می کرد  .او فردی خودساخته بهود و يهر کهاری کهه مهی خواسه انجهام ديهد او بها خهود فکهر مهی کهرد و سها

بها

دخ ر اعضای خانواده مشورت می نمود  .برای زندگی کردن بها اعضهای خهانواده حهد و مهرز را ن هاه مهی داشه حتهی در شهوخی کهردن  .در سهشم کهردن يمیشهه پهیش
سشم بود  .در زمان او گیری انقش يم او مان د بقیه مهرم اخهران در تظهايرات و رايایمهائی يها شهرک مهی نمهود و عشقهه وافهری بهه امهام داشه و ي هامی کهه بهه
ج هه اعزام می شد و می رف دو مسوله را خادآور می شد و می گف  :دو چیز را باخد فرامو
 -8خوبیهاخی که به دخ ران نموده ای
 -1بدخهاخی که دخ ران به تو کرده اند .
و دو مطل را باخد مدنظر قرار داد :
-8خداوند بزر
 -1مر

کرد :

از خاررات يمرايان شهید بیشتر برای آنها حیاء و انسهانی اوسه
امام از ما راضی باشد و ج

و در ي هام اعهزام بهه ج ههه روحیهه بسهیار خهوبی داشه و مهی گفه وقتهی مها راحه يسهتیم کهه

به نف اسشم تمام شود و دخن اسشم با کما ابه بر قرار باشد و پرچم محمد ( ) تا ابد در جهان باقی بماند .

بخارر يمین يم بود که بار دخ ر از رهر بسهیج و بهه ع هوان عضهو گهردان کمیه در دی مهاه  8361بهه دسهتور امهام (ره) وبهرای دفهاع از مهیهن و اسهشم عهازم ج ههه
شههد ودر عملیههات کههربشی  3و  1شههرک و بعههد از سههه نوب ه اعههزام بههه ج هههه در عملیههات کههربشی  1در ج هههه شههلمچه در تههارخ  8361/86/11بههه آرزوی خههود کههه
شهادت بود رسید و پیکر مطهر
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محمد جعفری.jpg
فوت والدخن

در مح تولد

قطروخه تشیی ودر گلزار شهدای قطروخه به خا سارده شد .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید غالمرضا جمشیدی
تاریخ تولد1687/3/15 :
تاریخ شهادت1687/3/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
برای من زندگی امه ن وخسید زخرا در اخن دنیا کسی مرا نش اخ که بخوايد براخم زندگی امه ب وخسد .
( برگرفته از آخرخن سطر وصیت امه شهید غشمرضا جمشیدی )
شهید غشمرضا جمشیدی فرزند احمد در نیمه شهرخور ماه سا  8337در خانواده ای مبي ی و متدخن در شهرستان نی رخز دخده به جهان گشود .
در سن  7سال ی در دبستان فري

نی رخهز مشهغو بهه تحصهی شهد  .دوران تحصهی وی مصهاد بهود بها او گیهری انقهش بهه ري هری امهام خمی هی (ره)  .شههید

يمههراه پههدر و بههرادرانش حمیههد رضهها و علیرضهها در بیشههتر رايایمائیههها حضههوری فعهها داش ه  ،دوره راي مههاخی را در مدرسههه ولیعصههر (عههج) مقههارن بهها تنسههی

نظههام

جمهوری اسشمی و شک گیری بسهیج مستضهعفین بهود لهبا شههید بهه عضهوخ پاخ هاه مقاومه مسهجد جهام ک یهر درآمهد  .در جلسهات قهرآن و کشسههای عقیهدتی و
آموزشی شرک فعها داشه  ،بیشهتر اوقهات فراغه خهوخش را در م هز بهه مطالعهه کتابههای مهبي ی و نواريهای قهرآن مهی گبرانهد  .علهی رغهم سهن کهم نمهاز را بها
روحی عارفانه می خواند و باريا بعهد از نمهاز صهدای گرخهه و راز و نیهاز بها پروردگهار او بهه گهو

مهی رسهید  .شههادت پسهر عمهوی غشمرضها در شکسه حصهر آبهادان

تنثیر عمیقی بر وی گباش  ،در اخن عملیات پسر عمهوی غشمرضها بهه نهام بههرام بهه شههادت رسهید و شههادت وی تحهو عظیمهی در غشمرضها اخجهاد کهرد  ،رورخکهه
در عملیات ررخ القد

و آزادی بستان که پدر و بهرادر

علیرضها عهازم ج ههه بودنهد  ،بهرای اعهزام بهه ج ههه پافشهاری بسهیاری مهی کهرد  .غشمرضها دوران متوسهطه

را در دبیرستان شهید بهشتی ( شعله ساب ) ادامهه داد و او بهه ع هوان عضهو فعها انجمهن اسهشمی دبیرسهتان شه اخته شهد  .بها شههادت دومهین پسهر عمهوخش (جمشهید
) در عملیات محرم  ،پیوند محکمی بهین او و ج ههه يهای ج ه

اخجهاد نمهود  .تها اخ کهه بهاالخره در دخمهاه سها  8361در سهن  81سهال ی موفه بهه حضهور در ج ههه

شد و تا تارخ  8361/81/3در ج هه مشغو ن رد با خصم بهود  .سها

در سه ر علهم و دانهش بهه ادامهه تحصهی پرداخه  .عشه و عشقهه و شهور و نشها خهدم بهه

اسشم و ورن باعث شد تا ج هه را مقدم بر تحصی بداند  .ب هابراخن در فهروردخن مهاه سها  8363دوبهاره عهازم ج ههه يهای ج ه

شهد و تها پاخهان عملیهات والفجهر  1بها

تمام وجود از مرزيای مهیهن اسهشمی بهه دفهاع مشهغو شهد  .تها اخ کهه سهرانجام در آخهرخن مرحلهه از عملیهات الفجهر  1در امتهداد جهاده فهاو  -ام القصهر يمهراه دخ هر
يمرزمانش با دشمن زبهون مردانهه ج یهد و در تهارخ  8363/88/17در حالیکهه بهه محاصهره دشهمن درآمهده بهود در ن هردی نهابرابر و تهن بهه تهن و بهه يمهراه عهده ای
دخ ری از رزم دگان گردان يمیشه پیروز کمی بهه خیه شههدای اسهشم پیوسه و بهه آرزوی دخهرخ ش کهه شههادت بهود رسهید  .پیکهر مطههر
باقی اس و به زادگايش برن شته اس .

ي هوز در میهدان ج ه

روحش شاد و خاد

گرامی باد

خارراتی چ د از زبان خانواده شهید و دخ ر يمرزمانش :
خارره ای از پدر شهید  :در عملیات خی ر غشمرضا  81سهاله بهود و اخشهان را بهه ج ههه اعهزام نمهی کردنهد لهبا کهارت عضهوخ اخ جانه ( کهارت رهرح ل یه
دارد و عک

خود

) را برمهی

روی آن قرار می ديد  .اما مسوولین متوجه شده و از اعزام او جلوگیری می ک د .

خارره ای از مادر شهید  :آخرخن باری که به مرخصهی آمهده بهود صهورتش را بوسهیدم  ،بها توجهه بهه احساسهات مهادری گرخهه کهردم و گفهتم  :غشمرضها تهو را بهه خهدا و
امام زمان می ساارم  .او با خ ده گف  :مادر گرخه نکن و برای پیروزی رزم دگان و برای سشمتی امام دعا کن .
خارره خواير شهید  :در آخرخن سهفری کهه مهی خواسه بهه ج ههه بهرود از او خواسهتم تها بها خهط خهود

بهه ع هوان خادگهاری چیهزی بهراخم ب وخسهد او مان هد اخ کهه از

شهادت خود خ ر داش شعری با اخن مضمون نوش :
گرچه مفقود االثريا بی مزاران جهان د بی نشان  ،گم ام  ،مشهور مل
خارره ای از يمس ران  :ق

در آسمان د

از عملیات فهاو مهدتی در م طقهه بهودخم  ،در آنجها بچهه يها ق هری درسه کهرده بودنهد  ،يهر شه عهده ای کهه حهالی داشهت د در ق هر بهه

نمههاز خوانههدن و دعهها خوانههدن مههی گبراندنههد و تهها صه مشههغو راز و نیههاز و اسههتغفار مههی شههدند  .خکههی از يمسه ران غشمرضهها مههی گفه  :باريهها و باريهها دخههدم کههه
غشمرضا تا ص در ق ر مشغو گرخه و زاری به درگاه خداوند بود .
خارره ای از خکی از يمرزمان  :په ج شه ه شه ی کهه در ج ههه ( جزخهره مج هون در خهط پاسه اه ترابهه ) دعهای کمیه برگهزار کهرده بهودخم ناگههان غشمرضها در حهین
گرخه و زاری و رل استغفار بیهو

شد و به زمهین افتهاد  .بهه کمه

چ هد نفهر از بچهه يها او را از مسهجد بیهرون بهردخم و په

ان ار که اتفاقی بهراخش افتهاده باشهد روز بعهد کهه بها بچهه يها دور يهم صهح
صح

از مهدتی کهه بهه يهو

آمهد ان هار نهه

مهی کهردخم  ،در آن جمه غشمرضها حضهور نداشه کهه يم هی از اتفها شه گبشهته

می کردند و روحیه باالی نوجوان  87ساله را تحسین می کردند .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و بسم ر شهداء الصدخقین
" الحو و ال قوه اال باهلل العلی العظیم "
ای مرغ سحر عش زپروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

پروانه قوت از آتش خورد بر آتش قرار ندارد چون به آتش رسد خود را بهر میهان زنهد چهون سهوخته شهود يمهه نهار شهود و از خهود چهه خ هر دارد تها بها خهود بهود در خهود
بود .
من ب ده حقیر غشمرضا جمشیدی به اراده خود بهه ج ههه آمهدم و در اخهن راه مقهد

يهی که

مهرا مج هور نکهرد  ،بلکهه فقهط بهه اراده و میه خهود بهه ج ههه آمهدم .

من کوچکتر از آنم که بخوايم وصی داشته باشم  ،ولهی از آنجها کهه يهر ب هده مسهلمانی باخهد وصهیت امه داشهته باشهد چ هد کلمهه ای بهه روی اخهن کاغهب آوردم  .مهن در
اخن دنیای فانی يی چیز ندارم جز کوله باری از گ اه و معصی  .خدوانهدا  ،پروردگهارا بها خه

دنیهای امیهد بهه سهوخ مهی آخهم شهاخد از سهر تقصهیراتم ب هبری  .خداونهدا

 ،می دانی مدتی اس وقتی اسم شهادت می آخد شهو عجی هی در دلهم مهی افتهد و از اخ کهه نک هد در بسهتر بمیهرم بهدنم بهه شهدت مهی لهرزد  .خهداخا مهی دانهی در دنیها
يی ک
عا

مرا نش اخ  .خهداخا تهو را شهکر مهی که م کهه در بسهتر نمهردم تها روز قیامه در صهحرای محشهر جلهوی امهام حسهین (ع) شهرم ده باشهم  ،جلهوی ابوالفضه
خجال زده باشم .

برادران و خوايران عزخزم  ،مل شهید پرور  ،اخن زمان مهمترخن زمهانی اسه کهه مهی توانیهد خهاری فرزنهد امهام حسهین (ع) خمی هی روح خهدا ک یهد و مهی توانیهد بعهد از
قرنها ندای " ي من ناصر خ صرنی " حسین را ل ی

ب وخیهد  .په

عجلهه ک یهد تها از کهاروان عقه نمانیهد  .قهدر اخهن روح خهدا را بدانیهد کهه مها اسهشممان را مهدخون

اخن مرد بزر يستیم  .او را عاش باشید و يمهواره بهرای سهشمتیش دعها ک یهد  .عزخهزانم روحانیه متعههد و مقلهد امهام و در خهط آخه اهلل م تظهری 8را خهاری ک یهد و
با مخالفین اخشان به شدت م هارزه ک یهد  .سهاخر نهاديها و ارگانههای انقهش اسهشمی را خهاری ک یهد  ،مخصوصها" سهااه پاسهداران و بسهیج مستضهعفین را  .و امها شهمائید
که به اسشم عزخز ضربه می زنید که ما در روز قیام جلوی شهما را مهی گیهرخم و در محضهر عهد الههی از شهما شهکاخ مهی ک هیم  .و امها سهخ ی بها خهانواده عزخهزم :

پدر بزرگوارم من در اخن مدت خیلی مزاحم شما شهدم و خیلهی شهما را اذخه کهردم  ،چ ونهه مهی تهوانم زحمهات شهما را ج هران نمهاخم  .پهدر عزخهزم شهما در اخهن مهدت
براخم خیلی زحم کشیدخد و چه رنجها و سختیها که روی من کشیدخد انشاء اهلل خداوند به شما ص ر بديد .
پدرم مرا ب خش و حشلم کن و خدا را شکر کن که چ هین فرزنهدی داشهتید و چهه زخ ها پهرور

دادخهد تها جهان خهود را در راه اسهشم داد  .مهادرم عزخهزم  :مهادر بزرگهوارم

 ،مادری که ش ها را تا ص سرکردی و مرا بزر کردی اک ون نیسهتم کهه زحمهات شهما را ج هران که م  ،چهه که م کهه وقه رفهتن اسه و مانهدن در اخ جها بهی فاخهده
اس مادر عزخزم برای من گرخه نکن و اگر خواستی گرخهه ک هی بیهاد علهی اک هر امهام حسهین و قاسهم دامهاد گرخهه کهن  ،آخهر مادرجهان خهون مهن از خهون علهی اک هر و
قاسم رن ین تر نیس  .در مهر مهن فقهط خهدای را شهکر کهن و مهرا به خش و حشلهم کهن  .امها بهرادران عزخهزم رايهم را ادامهه ديیهد ن بارخهد خهونم پاخمها شهود .
خوايرانم شما نیز زخ

وار رايم را ادامه ديید و بهراخم گرخهه نک یهد زخهرا خداونهد مهی فرماخهد  :مهن جانشهین شههید در خهانواده شههید يسهتم  ،بهه پهدر و مهادرم دلهداری

ديید و مراعات آنها را بک ید زخرا آنان داغ جهوان دخهده انهد  .و امها سهخ ی دارم بها يمرزمهان و يمسه رانم  ،اگهر جهاخم را در گهردان خهالی مهی بی یهد سهعی ک یهد رايهم
را ادامه داده  ،ن بارخد اسلحه ام بر زمین بیفتد  .نمازيای شه و راز و نیازيهای نیمهه شه را تهر نک یهد زخهرا يهر چهه مها دارخهم از يمهین نالهه ياسه  .ق ه از اخ کهه
به شهدا فکر ک ید به بی ش آنها فکر ک ید و بدانیهد کهه نمهاز عشه را فقهط بها وضهوی خهون مهی تهوان خوانهد  ،گهو يوسههای ظهايری دنیها را نخورخهد و دخهو نفه

را

در خود بکشید و ت ها به خدا فکر ک ید  .اخ قدر که وقتتهان را صهر يوسههای ظهايری دنیها مهی ک یهد صهر خهدا ک یهد کهه زودتهر بهه آرزوختهان مهی رسهید  ،زخهرا مهن
خودم اخن را تجربه کردم .
در آخهر از يمهه بهرادران يمهرزمم خصوصها" بهرادران علهی اصهغر سهرافراز  ،سهعید به هام  ،قهان و علیرضها قلمهداد و سهاخر بهرادران دخ هری کهه مهرا مهی شه اخت د مهی
خوايم که اگر روزی از دستم ناراح شدند مرا ب خشه د و حشلهم ک هد و بهراخم دعها ک هد کهه مهرگم " فهی سه ی اهلل " باشهد امهام بزرگهوار را ت هها ن بارخهد والسهشم .
وعده من با شما روز قیام در صحرای محشر  .انشاء اهلل
ملتم

به دعا  -غشمرضا جمشیدی 8363/86/6

در ضمن برای من زندگی امه ن وخسید زخرا در اخن دنیا کسی مرا نش اخ که بخوايد براخم زندگی امه ب وخسد .
خاررات:
موجود نیس .
غشمرضا جمشیدی.jpg
1878311136

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید محمد حسینی
تاریخ تولد1685/3/13 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
سید محمد حسی ی فرزنهد ابوالقاسهم متولهد  8331/6/16در روسهتای علهی آبهاد شهور از بخهش مرکهزی شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و عشقم هد بهه اسهشم
پا به عرصه يستی گباش  .پهدر و مهادر

از يمهان اوان کهودکی وی را بها مسهائ دخ هی آشه ا نمودنهد  .سهید محمهد وقتهی بهه سهن مدرسهه رسهید در دبسهتان دانهش

علههی آبههاد بههه تحصههی علههم پرداخ ه  .پ ه

از گبارنههدن دوران ابتههداخی وارد مدرسههه راي مههاخی مههدر

سکون اخشان بود ) گردخد  .سید محمد با توجه بهه عشقهه ای کهه بهه در

در روسههتای نصههیرآباد ( کههه در حههدود پ ه ج کیلههومتری مح ه

و مدرسهه داشه موفه بهه اخهب مهدر سهوم راي مهاخی شهد  .عشه بهه تحصهی و ادامهه

آن موج شد که جه ارائه تحصی به نی رخز مههاجرت و سها او دبیرسهتان را در مدرسهه شههید بهشهتی بهه پاخهان رسهاند  .در اخهن ي هام بهود کهه آي ه
ج

در گوشش ر ین انداز شد  ،تصمیم گرفه سه ر تحصهی را ريها و در سه ر جههاد وارد شهود و بهه دسهتور حضهرت امهام (ره) ل یه

ج ههه و

گفتهه و در دفهاع از اسهشم و

ورن بااخیزد  .شههید سهید محمهد در اولهین اعهزام خهود بصهورت بسهیجی  ،داورل انهه در گهردان کمیه ث ه نهام نمهود و در تهارخ  8363/7/3تها  8363/86/16بع هوان
ت

تیرانداز در ج هه ح علیه باره بهه م هارزه بها کفهار بعثهی پرداخه  .شههید بهرای دومهین بهار نیهز از ررخه گهردان کمیه و در تهارخ  8363/1/83رايهی ج ههه و

بصورت ته

تیرانهداز بهه ن هرد بها دشهمن پرداخه و بهاالخره بها شهرک در عملیهات والفجهر  1در جهاده فهاو -ام القصهر و در تهارخ  8363/88/17بهه محاصهرة دشهمن

درآمد و مظلومانه خون پها خهود را تقهدخم اسهشم نمهود و در جهوار رحمه حه م هز گرفه  .پیکهر پهاکش بعهد از خهازده سها مفقودخه تفحهص و در گلهزار مطههر
شهدای نی رخز بهه خها سهارده شهد  .شههید سهید محمهد فهردی متهدخن  ،باوقهار و مهبي ی بهود  .در م هز حتهی بهه کوچکتريها فرمهان نمهی داد و کاريها را شخصها"
انجههام مههی داد  .بههه افههراد خههانواده بسههیار مح ه مههی کههرد و در انجههام فههرائض مخصوصهها" نمههاز او وقه کوشهها و از شههیفت ان خهها
پرج

و جو

اباع ههداهلل (ع) و عضههو فعهها و

يینت عزاداری حضرت سهید الشههداء (ع) بهود و در اخهام محهرم نوحهه خهوانی و مرثیهه سهراخی مهی کهرد وی مهردی سهختکو

بهود و در اوقهات فراغه

به کشهاورزی مهی پرداخه  .ي هام اعهزام بهه ج ههه يیچ هاه تحه تهنثیر احساسهات و عواره خهانواده قهرار ن رفه کهه م هادا مهان از اعهزام وی بهه ج ههه شهوند .
چ انچهه يمسه رانش مهی گوخ ههد  :در ج ههه از روحیهه ای فهو العههاده قهوی و بانشها برخهوردار بههود و اراعه بهی چهون و چههرای فرمانهديان را بهر خهود الزم مههی
دانس تاجاخی که خکی از يمرزمانش می نوخسهد " پهیش از عملیهات بهدلی توانم هدی رزمهی اخشهان مها را از يهم جهدا کردنهد و ب هده اصهرار فهراوان داشهتم کهه باخهد بها
يمه باشیم  .شهید پ

از مدتی تنم وقتی سهماج ب هده را م هی بهر عهدم جهداخی از خکهدخ ر خافه بهه مهن گفه  :فشنهی اگهر بهیش از اخهن اصهرار ورزی و از دسهتور

فرمانده سرپیچی ک ی خون را م اح می دانم  ،حاال چه وق اخن حرفهاس دستور فرمانده دستور والخ امر اس و باخد اراع شود.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان ت صرو اهلل خ صرکم و خث

اقدامکم

بدرستیکه خداوند خاری می ک د کسی که او را خاری ک د و خداوند ثاب قدم می گرداند .
ب ام اهلل خاری دي ده مستضعفان که اخن توفی را بهه مهن داد کهه در ج ههه شهرک که م و در ردخه سهربازان امهام زمهان بایونهدم و بهرای احکهام اسهشم و بهرای وره م
بج م و از نامو

و حیثی ور م و از آرمان جمهوری اسشمی دفهاع که م  .اک هون حسهین وار بهه ج ههه آمهدم تها حسهین وار کشهته شهوم و بهه خیه شههداء بایونهدم و

با خون سرخ خود درخ توحید را آبیاری که م و بهرای ابهد جاوخهد و سهرافراز بمانهد  .بهه ج ههه آمهدم بهه وظیفه شهرعی خهود عمه کهرده باشهم تها بهه دشهم ان اسهشم
بفهمانیم تا آخرخن قطرة خونمان از اسشممان دفاع خوايیم کهرد و پهوزة آنهها را بهه خها خهوايیم مالیهد تها يهی وقه قهادر بهه حرکه ن اشه د و در

ع رتهی بهه آنهها

باشد  .توصیه ام به جوانان مسلمان و عموم مسلمانان بوخژه يمور هان عزخهز اخرانهی اخهن اسه کهه پیهرو خهط امهام باشه د و قهدر اخهن نعمه را بدان هد و دسه از والخه
فقیه برندارند و يمان د کوفیان ن اشه د کهه نیسهت د انشهاءاهلل  .در مسهجديا برونهد و صهفو نمهاز جماعه و نمهاز جمعهه را فشهرده تهر و بها شهکويتر انجهام دي هد و اخهن
فرخض ه الهههی را فرامههو
فرامو

نک ههد  ،ج هههه را فرامههو

نک ههد و در ج هههه يهها شههرک ک ههد و دعهها و اسههتغفار بههرای پیههروزی رزم ههدگان و بههرای امههام و آزادی اسههیران

نک د و به خانوادة شهداء بروند و از آنها دلجوخی نماخ د و در خان آنها دعها برقهرار نماخ هد تها باعهث شهادی قله آنهها شهود تها م هادا بهه فکهر عزخزانشهان بیفت هد

و غم عزخزانشان باعث آزار روح آنها گردد اما وصی نام اخ جان سید محمد حسی ی :
با سشم و درود بهه ري هر ک یهر انقهش و سهشم و درود بهر شههیدان راه حه و حقیقه و پها مهردان راه اسهشم و پیهروان حسهی ی و سهشم و درود بهر مله قهرمهان و
شهید پرور اخران و سشم بر مادر دلسوزم که يمچون پروانه گرد شم می گردد و شاخد بعد از خدا دلسوزی از مادر بهتر ن اشد .
مادرجان زحمتهای بی درخغ شما در جلوی چشمم مجسم اسه و نمهی دانهم بها چهه زبهانی عهبر خهوايی که م  .اک هون مهی دانهم فرزنهد نهاالخقی بهودم شهاخد نتوانسهته ام
دخن مادری را انجام داده باشم اما امیهدوارم کهه اگهر لیهاقتی داشهته باشهم و در راه اسهشم شههادت نصهی م شهود و اخهن اولهین افتخهار تهو اسه کهه باخهد مقاومه پیشهه
سازی و گرخه زاری نک هی چهون شهیرت حهش بهود و نتیجهه اخمانه فرزنهدی بهزر کهرده ای و تقهدخم اسهشم نمهوده ای  ،چهه افتخهاری بیشهتر از اخهن و از دوسهتان و
خوخشان بوخژه از برادران و خوايران براخم حشلی بطل ید  .به برادرانم توصهیه ام اخهن اسه کهه اسهلحه گهرم مهرا ن بارنهد سهرد شهود و آنهرا بردارنهد و بهه ج ههه بیاخ هد و
برای خوايرانم اخهن اسه کهه زنهدگی زخ ه را ال هوی خهود قهرار داده و صه ر را پیشهه خهود سهازند و حجها اسهشمی را رعاخه نمهوده  ،چهون حجها اسهشمی شهما
ارزشم دتر از خون سرخ من اس  .اگر دوس دارخد فرزندی از شما خانواده تولهد شهد نهام مهرا بردارخهد کهه تسهلی دلههای شهما مهی گهردد  .فعهش" مهرا ب خشهید و حهش
ک ید .
سید محمد حسی ی
تارخ 8363/88/16
خاررات:
موجود نیس .
سید محمد حسی ی.jpg
فوت والدخن

والسشم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عبدالحسین خلیلی
تاریخ تولد1688/1/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید ع دالحسهین خلیلهی فرزنهد مصهی در فهروردخن مهاه سها  8333در خهانواده ای متهدخن و دامهدار در روسهتای مشهکان دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت دوران
ابتداخی را در دبستان شههید آخه (ششهم بهمهن سهاب ) مشهکان بها موفقیه گبرانهد  ،سها

تحصهیشت دوره راي مهاخی را نیهز در مدرسهه راي مهاخی ابورخحهان بیرونهی

مشکان ساری کرد  .در جلسات قرآنی شرک می نمود ودر انجام فهراخض دخ هی و خوانهدن قهرآن و نمهاز يهی کوتهايی نمهی کهرد  .اوقهات فراغه خهود را بها رفهتن بهه
بسیج و ن ه انی دادن در ش ها و شرک در کشسههای آمهوز

نظهامی  ،يمچ هین کمه

کهردن بهه پهدر خهود در امهر دامهداری و کشهاورزی سهاری مهی کهرد  .په

از

اتمام دوران راي ماخی بعل ن ودن دبیرستان در روستا جه ادامهه تحصهی بهه شهرسهتان نهی رخهز عزخمه نمهود و در دبیرسهتان شههید بهشهتی (شهعله سهاب ) نهی رخهز
به تحصیشت خود ادامه داد .
اخشان دو بار به ج هه اعزام شد و ي ام اعزام به ج هه پدر
جوا به پدر

به اخشان گفته بهود تهو بهه ج ههه نهرو و درسه را بخهوان و مهن بهه جهای تهو بهه ج ههه مهی روم امها او در

گفته بود تو به جای خودت می روی و من يم به جای خودم  ،بر يمه ما واج اس به ج هه بروخم و از انقش اسشمی دفاع ک یم .

سا دوم دبیرستان بود که برای اولهین بهار بمهدت  3مهاه بع هوان ته
ای فهو العهاده بشها

تیهر انهداز در گهردان کمیه حضهور خافه  ،يمسه رانش نقه مهی ک هد  :يمیشهه دارای روحیهه

و خوشهحا بهود و رفقهاخش از دخهدن چههره خ هدان او خوشهحا مهی شهدند و بهه رزم هدگان امیهد و تهوان مهی داد و در جلسهات قهرآن و دعهای

کمی و توس و نمازيای جماع حضوری فعا داش .
سا چهارم دبیرستان بهود کهه بهرای دومهین بهار بمهدت  1مهاه و شهش روز در گهردان کمیه بع هوان کمه
نزدخ
پاکش پ

تیربهارچی حضهور خافه و سهرانجام در اواخهر سها  8363و

عید نوروز خع ی روز  11اسف دماه سا  8363در ج هه شهر دجلهه ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در عملیهات بهدر بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و پیکهر
از حدود 83سا مفقودخه و انتظهار خهانواده در روز شهانزديم تیرمهاه سها  8376بهه ورهن بازگشه و در گلهزار شههدای روسهتای مشهکان بهه خها سهارده

شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس .
ع دالحسین خلیلی.jpg
1871311113

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدرضا خلیلی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1651/1/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید محمد رضها خلیلهی در دوم فهروردخن مهاه  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز تولهد خافه  .بعهد از گبرانهدن دوران کهودکی وارد دبسهتان
فريم دی شد و دوره پ ج ساله ابتداخی را با نمهرات خهو بهه پاخهان بهرد  .سها

بهرای ادامهه تحصهی بهه مدرسهه راي مهاخی ولیعصهر (عهج) رفه و دوران متوسهطه را در

دبیرستان شهید بهشتی ( شهعله سهاب ) گبرانهد  .او شهاگردی م ضه ط ومرته بهود و در ضهمن تحصهی در کشسههای دخ هی و قهرآن و کشسههای عقیهدتی شهرک مهی
جس در اکثر برنامه يای کوي وردی شهرک مهی کهرد  ،و آخهرخن کوي هوردی او  83فهروردخن  8311بهود کهه بهه اتفها دوسهتانش بهه ي هام اذان صه رفه و شه
ي ام برگش و بعد يم رضا چه زخ ا برنامه يای خودسازی اخن روز را تعرخ می کرد .
ي ام شروع انقش پا به پای آن پیش می آمد  ،سعی او بهر اخهن بهود کهه يمهه را بهه سهوی اسهشم فهرا خوانهد و يهر چهه در حهد و تهوانش بهود کوشهش و فعالیه مهی
نمود  .در جلسات تفسیر قرآن و نماز جماع کهه بهه امامه مرحهوم حضهرت آخه اهلل فها اسهیری (ره) در مسهجد جهام مههدی (عهج) و ولهی عصهر (عهج) برگهزار مهی
شد حضوری مستمر داش .
رفتهار و کهردار

يمهه جها نمونهه و سرشهار از تقهوا بهود  .بیشهتر اوقهات بعهد از نمهاز صه قهرآن تهشوت مهی کهرد  .از چههره ا

مح ه و عشه بخهدا نماخهان بهود .

شهادت و شهید شدن ورد زبانش بود  .ي ام انقش  ،رضا کمتهر در خانهه دخهده مهی شهد  .او يمیشهه مهی گفه  :انقهش مها افتخهار ماسه  .آری چهه زخ ها مهی گفه
برادری که به يی خ

از مفاسد آلوده ن ش و يمواره پها و م هزه بهود  ،سها

از آنجها کهه عشه بهه امهام در وجهود

شهعله مهی زد بهه پاسه امهام ل یه

برای تشکی ارتش بیسه میلیهونی قهدم بهه بسهیج سهااه پاسهداران نههاد  .و بهه عضهوخ کهادر ذخیهره سهااه درآمهد  .دوره تعلیمهات رزمهی و آمهوز

گفه و

نظهامی را فعاالنهه

شهروع کههرد  .عصههر روز چهارشه ه 8311 / 8 / 16در حالیکههه در میههدان تیههر در حهها دخههدن آخههرخن تعلیمهات رزمههی بههود بههر اثههر اصههاب گلولههه از ناحیههه شههکم زخمههی
گردخد  ،که فورا" از رر دوستان و يمرزمانش بهه شهیراز م تقه و در بیمارسهتان نمهازی بسهتری گردخهد  .ولهی از آنجها کهه رضها مهی خواسه بهه مع هود

بایونهدد در

عصههر روز پ جشهه ه  8311/8/18در بیمارسههتان نمههازی شههیراز شهههید شههد و پیکههر پهها و گل ههونش در روز جمعههه  8311/8/11در میههان انههدوه و ان ههوه جمعیهه در
ق رستان عمومی نی رخز واق در انتهای بلوار آزادی به خا سارده شد .
وصی نامه:

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محمد رضا خلیلی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اسماعیل دهقان
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1631/5/6 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
گوئیا از اخن جهان پر فرخ به ت

آمده بودندکه در س ین جوانی آواز يجرت خواندند و به آسمان پیوست د .

در خکم اردخ هش ماه سا  8333بود کهه در شهرسهتان نهی رخهز اسهماعی عزخهز بهه دنیها آمهد  .در دوران کهودکی بهه بیمهاری سهختی دچهار گردخهد و تها نزدخه

مهر

پیش رف ولیکن خداوند خواس که او با مر ر یعی از دنیا نرود  ،او باخهد سهرباز امهام زمهان مهی شهد تها بهه مع هود خهود بایونهدد  .دوران کهودکی را رهی نمهوده تها بهه
سههن تحصههی رسههید  ،دوره دبسههتان خههود را در دبسههتان فريم ههدی نههی رخههز و دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی دخههن و دانههش و دوره متوسههطه را در دبیرسههتان
شعله نی رخز به پاخان رساند  .با او گیری نهض اسشمی بهه ري هری امهام خمی هی (ره) اسهماعی نیهز بها پیهام امهام علیهرغم سهن کهم فعالیه مهی نمهود و در تظهايرات
و رايایمائیها شرک فعا داش بعد از پیهروزی انقهش و تشهکی بسهیج وارد بسهیج مستضهعفین مهی گردخهد  ،در ابتهدا بهه عله کمهی سهن او را در بسهیج ق هو نمهی
کردند و نمی توانس در آموزشهای رزمی شرک ک د  .او که در اخهن زمی هه عشقهه و شهو فراوانهی از خهود نشهان مهی داد بهه ناچهار در بسهیج ث ه نهام شهد و بها وجهود
کمی سن برای دفاع از اسشم جهرء اولهین گرويههاخی بهود کهه بهه ج ههه رفه  .زنهدگی او بیشهتر در سهااه و ج ههه و مدرسهه خشصهه مهی شهد  .مهدت  1سها از عمهر
کوتههاه خههود را در ج هههه و بهها شههرک در عملیاتهههای مختل ه بههه خصههو

ثههامن االئمههه  ،ررخ ه القههد

 ،والفجههر1و بی ه المقههد

شاخسته بود که به پدر و مهادر و بزرگتريها احتهرام مهی گباشه  ،جهوان مهؤد و سهر بهه زخهر و مهؤمن و بها خهدا و خهو

گبرانههد .اسههماعی دارای اخشقههی

برخهورد بهود  .در اخهرخن اعهزام اسهماعی بهه

ج هه که مادر به او می گوخد  :شما که چ د مرت ه به ج هه رفته ای و اخهن دفعهه نهرو و ب هبار دخ هران يهم برونهد  ،اسهماعی در جهوا مهی گوخهد " :يهر که
بخواند برای خود

می خواند و شما اخن فکر را نک ید که چه کسهی بهه ج ههه مهی رود و اخهن بهرای مهن ن ه

کهه نمهاز

اسه کهه ب هوخم چ هد مرت هه بهه ج ههه رفتهه ام  ،چهون

اگر من نروم دخ ر اسشمی برای ما نمی ماند ".
سرانجام اسماعی در تارخ  8361/1/3درعملیات والفجهر  1در پادگهان حها عمهران بهه دخهار حه و مع هود خهود شهتاف و پیکهر پهاکش را بهه نهی رخهز م تقه و په
تشیی در گلزار شهدای نی رخز به خا ساردند .

وصی نامه:

از

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
اسماعی ديقان.jpg
اسماعی ديقان.jpg
1878311377

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عباس دهقانپور
تاریخ تولد1661/6/1 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
پرخدند و قف

به روی شانه باران نشست د

يا را شکست د

در ابتدای جوانی بودند و در نهاخه سه زی بهه سهم سهرخ رفت هد  .در تهارخ  8331/3/8در شهرسهتان نهی رخهز نهوزادی پها بهه عرصهه وجهود نههاد کهه نهام او را ع ها
نهادند  .اخن نوزاد تح پرور

خهانواده مهربهان و متهدخن خهود قهرار گرفه تها بهه سهن تحصهی رسهید  .ع ها

دوره دبسهتان خهود را در دبسهتان فري ه

اسهشمی در

نی رخز و دوره راي ماخی خود را در مدرسه راي مهاخی آپادانها و دوره دبیرسهتان خهود را در دبیرسهتان شههید بهشهتی ( شهعله سهاب )گبرانهد و موفه بهه اخهب مهدر دخهالم
رخاضی و فیزخ

شد  .او جوانی محجو  ،سر بهه زخهر  ،مهؤد و آرام و سهاک بهود و در رهو عمهر يرگهز کسهی از او  ،آزرده خهارر نشهد  .بهه خهانواده احتهرام خاصهی

می گباش و يرگز نماز و روزه ا

تر نمهی شهد و از يمهان اوان رفولیه بهه امهور دخ هی و مهبي ی و فراگهرفتن اصهو و فهروع دخهن عشقهه م هد بهود  .يمزمهان بها

ورود اخشان به محیط دبیرسهتان  ،انقهش اسهشمی شهروع شهد کهه او بها سهاخر دوسهتان و يهم کشسهیهاخش بهه تشهکی جلسهات مخفیانهه علیهه رژخهم سهاب پرداختهه و
اعضهای خهانواده را نیهز ارشههاد و راي مهاخی مهی نمههود و در تظهايرات و رايایمهائی يهها شهرکتی فعها داشه  .ع هها
رو سربازی در عملیاتهای مختلفی شرک نمود و په

در سها  8311بهه خههدم سهربازی اعهزام شههد در

از اتمهام خهدم سهربازی بهه نهی رخهز آمهد و انهدکی بعهد از ررخه بسهیج عهازم ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه

شد  .ي ام اعزام بهه او گفت هد بخهارر کهوله سهن پهدر و مهادر فعهش" صه ر کهن  ،او در جهوا گفه  " :مهن راه خهود را انتخها کهرده ام و خهون مهن رن هین تهر از
خون دوستانم و ساخر شهدا نیس و خطا به مادر مهی گوخهد کهه مهن بهرای سهید الشههدا و امهام زمهان مهی روم په
ص ر و آرامش داشهته باشهید  .سهرانجام در تهارخ  8368/3/1در ج ههه و خرمشههر و در عملیهات بیه المقهد
شهرستان نی رخز در جوار دخ ر يمس رانش به خا سارده شد .
روح شاد و نامش جاودان

وصی نامه:

بهرای مهن گرخهه و زاری نک یهد اگهر شههید شهدم

بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .و در گلهزار شههدای

بسم اهلل الرحمن الرحیم قها اهلل تعهالی  ،مهن رل هی وجهدنی و مهن وجهدنی عرف هی و مهن عرف هی اح هی و مهن اح هی عشهق ی و مهن عشهق ی عشهقته و مهن عشهقته
قتلته فعلی دخته علی دخ ه فانادتیه آنک
داش به من عش می ورزد  ،آنک

که مرا رل ک د مهی خابهد  ،آنکه

کهه مهرا خافه مهی ش اسهد آنکه

که به مهن عشه مهی ورزد مهن نیهز بهه او عشه مهی ورزم و آنکه

بکشم خون هاخش بر من واج اس و آنک

که خون هاخش بر مهن واجه اسه په

کهه مهرا شه اخ دوسهتم مهی دارد آنکه

کهه بهاو عشه ورزخهدخم مهی کشهم او را  ،و آنکه

مهن خهود خون ههاخش يسهتم  .آنکه

کهه دوسهتم
کهه او را

کهه تهو را شه اخ جهان را چهه ک هد فرزنهد

و عیا و خانمان را چه ک د دخوانه ک ی ير دو جهانش بخشی دخوانهه تهو يهر دو جههان را چهه ک هد مهی خواسهتم وصهی نامهه ن وخسهم  ،چهون يهر بهار کهه وصهی نامهه
می نوشتم از بی سعادتی که داشتم پ

از حمله سالم بر مهی گشهتم و دائهم بهه خهودم سهرزنش مهی کهردم کهه چهرا تهو کهه سهعادت نهداری وصهی نامهه مهی نوخسهی ،

ولی وظیفه شرعی که دارم اجازه ن وشتن را ندارم  ،باخد چ هد خطهی درد د که م  .اک هون کهه اخهن وصهی نامهه را مهی خوانیهد مهن نیسهتم ولهی روحهم بها شماسه و از
کاريای شما کامش" ارشع دارم  ،پ

سعی ک یهد و بهه وصهی ب هده عمه نمائیهد  .ق ه از يهر چیهز صهح تی و سهخ ی بها مهادرم دارم و آن اخ کهه تها آنجها کهه براخه

امکان دارد سعی کن بهی رهاقتی نک هی و دشهم ان اسهشم را شهاد ن ردانهی خهودت مهی دانهی اسهشم خهون مهی خوايهد  ،خهودت مهی دانهی تمهامی امامهان مها  ،در راه
اسشم فدا شدند  .مادرم آخا خون ما از خون حسین عزخزتر اس  ،شهما يهم باخهد زخ ه گونهه باشهی  ،شهما خه
بعد امام حسین و علی اک ر و علی اصغر و بعد اسارت  ،با اخهن يمهه خزخهد و خزخهدخان را رسهوا مهی ک هد  ،شهما خه

لحظهه بهه زخ ه فکهر کهن  :او شههادت امهام علهی (ع)
لحظهه کهه فکهر ک هی اصهش" ن اخهد ناراحه باشهی ،

ب ده که فرزند خوبی برای شما ن ودم و دائما" شما را ناراح مهی کهردم  ،خهوايش مهی که م بهی رهاقتی نکهن و بهرای سهشمتی امهام دعها کهن و بعهد پهدرم  ،شهما يهم
يمی طور  ،به شما چیزی نمی گوخم چون شما خودتان بهتهر از ب هده اسهشم را مهی ش اسهی و مهی دانهی کهه اسهشم خهاور مهی خوايهد و " خهواير " و خهوايرانم شهما يهم
زخ

گونه باشید و فرزندان خود را تربی اسهشمی ک یهد کهه در آخ هده خهاوران اسهشم باشه د و شهما دوسهتان عزخهزی کهه بها ب هده يمکشسهی و بهه نحهوی دوسه بهوده

اخد  ،خوايش می ک م در دعای کمیه و دعهای توسه خودتهان بهرای ب هده رله مغفهرت ک یهد  .ضهم ا"  ،مقهدار پهو يهم در دفترچهه خهوايرم دارم کهه بهه يهر نحهو
خواستید خر ک ید  .والسشم ع ا
خاررات:
موجود نیس .
شهید ع ا
فوت والدخن

ديقان پور.jpg

ديقاناور 8368/1/1

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید جعفر راهوار
تاریخ تولد1688/5/1 :
تاریخ شهادت1631/8/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
رل هه شههید جعفههر رايهوار در سهها  8333در خهانواده متههدخن و مهبي ی دخههده بهه جهههان گشهود  .دوران کههودکی را در کهانون گههرم خهانواده سههاری نمهود  .وی از يمههان
اوان کودکی دارای روحیه و رشد و ن هوغ عجی هی بهود بهه رهوری کهه در سهن  6سهال ی يمهراه پهدر و مهادر خهود بهه مسهجد مهی رفه و در مراسهم دخ هی شهرک مهی
نمههود  .شهههید جعفههر رايههوار تحصههیشت ابتههداخی را در مدرسههه بخت ههان سههاب

ودوره راي مههاخی را در مدرسههه ولههی عصههر (عههج) و کههش

او تهها سههوم نظههری را در

دبیرستان شهید بهشتی با موفقی پش سر گباش  .او به عله پشهتکار فهو العهاده ای کهه داشه تابسهتانها را بهه کهار ب هاخی مهی پرداخه تها بتوانهد خهود
از ماخحتا دوران تحصی راتهیه نماخد و از اخن ررخ کمکی بهه پهدر
خاران امام بود که در جه گستر

و پیهروزی انقهش تهش

قسهمتی

نمهوده باشهد  .زمهانی کهه انقهش اسهشمی در اخهران رخشهه مهی گرفه  ،شههید رايهوار از جملهه

مهی کهرد  ،بهه رهوری کهه بها شهروع انقهش نهوار سهخ ان امهام را تکثیهر و اعشمیهه يهای امهام را توزخه

می نمود و بهدخن ترتیه ت فهر و انزجهار خهود را از رژخهم پهلهوی اعهشم مهی نمهود و در تظهايرات و رايایمهاخی دوران انقهش فعاالنهه شهرک
پیروزی انقش اسهشمی اخهران در  11بهمهن  8317در گرويههای خودجهو

مهی جسه و په

از

از انقهش در کمیتهه يهای انقهش اسهشمی بهه پاسهداری از دسهتاورديای انقهش پرداخه

و بیشتر نیروی خود را صر جب نیرويای حز اهلل نمود و يمهواره سهخ ش اخهن بهود کهه اخهن جوانههاخی کهه ي هوز انهدر خهم خه

کوچهه يسهت د باخهد آنهها را بهه راه

راس يداخ کرد  .شهید رايوار به محض تشهکی پاخ ايههای بسهیج سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی در شههر  ،در پاخ هاه مسهجد جهام امهام خمی هی پاسهداری را بهه
عهده گرف و در اخن راه از يی کوششی درخغ نورزخد  .شهید رايهوار عهشوه بهر کاريهای ت لیغهی و پاسهداری انقهش بهه اخهن نتیجهه رسهیده بهود کهه جهه بهاروری يهر
چه بیشتر انقش باخد با فري ه
تش

انقهش اسهشمی آشه ا شهد و آن را بهین مهردم و بهه خصهو

جوانهان گسهتر

داد و بهه يمهین خهارر بهود کهه تصهمیم گرفه ذو و

خود را در اخن راه ب بارد و به يمین م ظهور در مدرسهه علمیهه امهام صهاد (ع) ث ه نهام نمهود تها از ررخه آموزشههای عقیهدتی اسهشم بتوانهد در جامعهه خهدم

بیشتر و ارزنده تری ب ماخد  .با ورود به جرگهه محصهشن علهوم دخ هی اعتقهادات خهود را اسهتحکامی بهیش از پهیش داد و بها امهام خهود بیعه نمهود تها جهان در بهدن دارد
دس از حماخ انقش و امام بر نهدارد و زمهانی کهه م هافقین کهور د بادوله و امه حهز اهلل اعهشم ج ه

مسهلحانه کردنهد شههید رايهوار خکهی از مهدافعین انقهش

اسشمی بود که از دادگايهای انقش با تمام وجود حماخ می کرد و سهخ ش اخهن بهود کهه چهون م هافقین بها خهدا و اسهشم و قهرآن اعهشم ج ه

نمهوده انهد  ،لهبا باخهد

دادگايهای انقش با قارعی در مقاب آنهها عمه ک هد و اخهن م هافقین از يمهان گهروه مردمهان محهار بها خهدا و رسهو اهلل يسهت د و ن هران بهود کهه چهرا جوانهان ،
فرخ م افقین را می خورنهد و خهود را بهرای رسهیدن بهه مطهام گرويهی و افهراد ضهد اسهشم بهه کشهتن و يشکه مهی دي هد و چهرا نیرويهای خهود را در ج ههه يهای
ج

اخن میدانهای خون و شر  ،اخثار و شهادت به کار نمی اندازنهد و بهرای اخ کهه خهود بهه گفتهار نیکهوی خهوخش عمه نمهوده باشهد بها شهروع ج ه

تحمیلهی علیهه

اخران چ د بار قصهد عزخمه بهه ج ههه يهای ن هرد را نمهود تها اخ کهه موفه شهد سهرانجام بهرای اولهین بهار در تهارخ  8368/3/8بهه سهوی میعادگهاه عاشهقان اهلل جهه

گشودن راه کربشی حسهی ی و قهد

عزخهز خهود را بهه ج ههه ن هرد برسهاند  .سهر انجهام در تهارخ  8368/3/17در م طقهه عملیهاتی کوشه

لقاء اهلل پیوس و پیکر پا و مطهر

در گلزار شهدای نی رخز در ک ار شهدای دخ ر دفن گردخد .

بهه آرزوی خهود رسهید و بهه

روحش شاد ونامش جاودان
وصی نامه:

" ...باری ای پدر و سرور بزرگهوارم مها يهم اک هون در ج ههه حه علیهه باره يسهتیم و در عملیاتهها شهرک داشهتم و امهداديای غی هی را بهه خهوبی نظهاره کهرده و بهه
خوبی دخدم و مشايده کردم که چطور مشئکهه اهلل بهه خهاری سهربازان امهام زمهان

مهی شهتاب د وسهربازان فرخه خهورده و سهر سهارده و خهاران ابريهه و نجاشهی کهه

خواست د خانه خدا را خرا ک د و مردم را بهه خانهه ای کهه آذخهن و رن هی بهود ري مهون سهازند و دخهدخم کهه قهرآن اخهن مسهوله را بها صهراح اعهشم کهرده و بهه گفتهه
کتا (رور) ابابی س رخزه را بر سر آنها رخخت د و آنها را نابود کردنهد و اخهن خه

حقیقه اسه  ،از اخهن حقیقه پهی مهی بهرخم کهه قهرآن تکلیه مها را معهین کهرده و

ما در برابر قرآن مسوو يستیم که به فرمان امام و اسهشم بهه ج ههه يها بشهتابیم و اسهشم را از خطريها حفهظ ک هیم و اخهن مسهوله اسه کهه باخهد مح ه يها و دوسهتی
يا را برای اجراء احکام قرآن ک ار گباش و مسهوله را در نظهر گرفه  .بهاری ای پهدر بزرگهوار خهدا ک هد کهه مهرا حهش ک هی و از شهما و مهادرم و اقهوام وبهرادرانم رله
بخشش می ک م و امیدوارم که از من راضی بوده باشید  .ای پدر توجهه داشهته بها

و قهرآن را در نظهر ب یهر و خهدا نک هد کهه بها شههید شهدن مهن شه

و شه هه ای در

انجام عمه داشهته باشهید  .ای پهدر افتخهار کهن کهه خکهی از فرزنهدان ناقابه را در راه خهدا داده ای مها در ج ههه امهداديای غی هی و مشئکهه و ابابیلههای خداونهد را بهه
عین دخدخم ودر ج هه و س ريا يس که می توان امام زمان و مشئکه را نظاره و مشايده کرد و بوی آنها را استشمام کرد .

خاررات:
موجود نیس .
شهید جعفر رايوار .jpg1
شهید جعفر رايوار .PNG, 8جعفر رايوار.jpg
1878381387

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد زحلی
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
محمد زحلی در تارخ  8331در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای زحمهتکش و مهبي ی بهه دنیها آمهد  .در سهن يفه سهال ی تحصهیشت خهود را در دبسهتان فريم هدی
شهروع کههرد و بعههد از گبرانههدن دوران ابتههدائی در مدرسههه راي مهاخی ولههی عصههر (عههج) ادامههه تحصههی داد و دوران دبیرسهتان را تهها سهها سههوم در دبیرسههتان شهههید دکتههر
بهشتی گبراند و به دلی حضور مهداوم در ج ههه يها موفه بهه ادامهه تحصهی نشهد  .شههید در دوران م هارزه بها رژخهم سهتم شهايی محصه بهود و تمهام يمه خهود را
برای م ارزه با رژخم ستمشايی به کهار گرفه و در تمهام فعالتیههای انقشبهی آن زمهان شهرک داشه  ،شههید عشقهه زخهادی بهه امهام داشه  .بهرای اولهین بهار کهه بهه
ج هه اعزام می شد پاخش شکسته بود و با اصهرار زخهاد از مسهوولین خواسهته بهود تها نهامش را در لیسه اعزامهی يها ب وخسه د  ،وقتهی مسهوولین گفتهه بودنهد کهه بها پهای
شکسته نمی توانی به ج هه بروی گفته بود بهرای مهن مشهکلی نیسه و انشهاء اهلل پهاخم زود خهو مهی شهود و بهاالخره بها پهای شکسهته بهه ج ههه رفه  .شههید زحه
اگر چه با پای مجروح بهه ج ههه رفه ولهی بها اخمهانی اسهتوار قهدم در اخهن راه گباشه زخهرا رايهش را شه اخته بهود و اراعه از ري هر و کمه

بهه دخ هران و سهعی در

رضاخ دخ ران از وخژگهی يهای برجسهته شههید بهود و شههادت در اخهن راه آرزوی او بهود  .چ هان کهه در گوشهه کتها درسهی خهود نوشهته بهود " شههید سهعید اسه و
شهههادت سههعادت "  .شهههید عزخههز  ،محمههد زحه در عملیاتهههای گونههاگونی از جملههه بیه المقههد

( فههت خرمشهههر )  ،والفجههر و خی ههر حضههور فعهها داشه و سههرانجام

يمراه با دالور مردان گهردان کمیه در عملیهات والفجهر  1بهه محاصهره دشهمن درآمهد و در صه ح اه  8363/88/17مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
ازسالها مفقودخ به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

په

به نام او که يمه چیزم اوس به نام او کهه از اوخهم بهه نهام او کهه دوسهتش دارم معشهوقم اسه احسها
خداوند متعا را که توفی داد تا ندای حسین زمان را ل ی

مهی که م بها ذره وجهودم امها بیهانش نمهی تهوان کهرد  .سهاا

ب وخم .

با درود و سشم فراوان به محضر امام زمان و بها سهشم و درود بهه خمی هی به شهکن  ،ري هر ک یهر انقهش اسهشمی و بها سهشم و درود فهراوان بهر تمهامی شههداء اسهشم
از کربش تا کربشی اخران .
ام شهید پهرور نهی رخهز مهن وصهی چ هدانی نهدارم و مهن کهوچکتر از آنهم کهه بخهوايم شهما را نصهیح که م  .ای مله شههید پهرور بهه گهو

باشهید کهه شهما در

حساسترخن موقعی قرار گرفته اخد که م افقان در شهما رخ هه ک هد و خهدای نخواسهته از شهما نقطهه ضهعفی پیهدا ک هد و از راه نقطهه ضهع ضهربه خهود را بزن هد  ،شهما
يوشیار باشید و به حر امام گو

ک یهد و اخهن امهام عزخهز را ت هها ن بارخهد  ،بخهدا قسهم اگهر اخهن امهام عزخهز قیهام نکهرده بهود اآلن در مه جش بهودخم  ،قهدر امهام را

بدانید برای امام و رزم دگان در دعهای کمیه خهود دعها ک یهد کهه او اخمهان و بعهد دعها  ،سهشح مهؤمن اسه دعها ک یهد  .....بهرای امهام کهه ي هام عملیاتهها محاسهن
سفید

را روی خا می گبارد و اش

از محاسه ش سهرازخر مهی شهود و بهرای پیهروزی رزم هدگان و مله اخهران دعها

مهی ک هد و اخهش و رفتهار اخهن پیرجمهاران

را سرمش قررا ديید  .چ د کلمه وصی دارم برای مادرم کهه بعهد از خداونهد مهربهان تهرخن موجهود نهزد مهن اسه  ،مهادر عزخهزم سهشم  ،اخهن چ هد کلمهه را حتمها" بهه
مورد اجرا ب بارخد ما در او اخ که برای من گرخه نکهن  ،بخهارر حسهین (ع) و بهه اسهارت درآمهدن ايه بیه حسهین (ع) گرخهه کهن  ،بهرای مظلومیه زخ ه گرخهه کهن
که چطور مظلومانه به شهادت رسید .
مادر عزخزم شما ح بر گردن من دارخد و برای من خیلی زحمه کشهیدخد تها مهرا بهه اخهن سهن رسهاندی بسهی خهون د خهوردی و چ هد وصهی بهه خهوايرانم دارم کهه
بعد از مر من گرخه نک ید و به من جوان ناکام ن وئید که من در نهاخ  ،کام را گرفته ام و برادرم حسین وار زندگی کن و حسین وار وارد میدان شو .
خداوندا اگر اسشم با خون من حقیر پابرجا می ماند يزار بار جان به من بده که برای اسشم فدا شوم تا اسشم عزخز پابرجا بماند .
و از دوستان و آش اخان که مرا می ش اس د به خدا قسمشان می ديم که من را حش ک د و ب خش د .
والسشم
به امید پیروزی تمامی رزم دگان اسشم

خاررات:
موجود نیس .
محمد زحلی.jpg
فوت والدخن

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید بهرام زردشت
تاریخ تولد1681/11/11 :
تاریخ شهادت1631/7/5 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید بهرام زردشه فرزنهد امهان الهه در تهارخ  8331/86/86در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد  .وی از يمهان کهودکی دارای يوشهی سرشهار
بود بطورخکه زبانزد خا

و عام گردخهد  ،يمهواره از سهوی اولیهای مدرسهه مهورد تشهوخ قهرار مهی گرفه  .در يفه سهال ی وارد دبسهتان ششهم بهمهن شهرسهتان نهی

رخهز شههد  .دوران ابتهدائی را در اخههن مدرسهه گبرانههد و جهه ادامههه تحصهی وارد مدرسههه راي مهائی آپادانهها در شهرسهتان نههی رخهز گردخههد و بها نمههرات بسهیار خههو دوره
راي ماخی را پش سر گباش و با انتخا رشهته رخاضهی در دبیرسهتان شههید مظلهوم دکتهر بهشهتی مشهغو بهه تحصهی شهد  .خهانواده شههید يمهواره از وی بهه ع هوان
امید خانواده خاد می کردند  .شهید در سا  8311به عضهوخ سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی شهرسهتان نهی رخهز درآمهد  .اخشهان فهردی بسهیار سهاده پهو
و يمیشه افتخار می کرد که در زندگی از مرحوم شهید رجهاخی ت عیه مهی ک هد او اعتقهاد داشه کهه يمیشهه باخهد در کاريها بهر اسها

و قهان بهود

تکلیه عمه نمهود و افتخهار

اخن بود که مقلد امام اس و دوران زندگی خود را در زمهانی بهه سهر مهی بهرد کهه امهام پیشهوا و زمامهدار امهور مسهلمین جههان اسه  .شههید در مقابه سهووا بهرادر
که به او می گف شما باخد در س ر مدرسهه خهدم ک یهد تها فهردا نیرويهای متعههد و متخصهص داشهته باشهیم مهی گفه درسه اسه کهه مها بهه نیرويهای متعههد و
متخصص نیاز دارخم لیکن آنچه امروز تکلی اسه بسهیجی و رزم هده بهودن اسه زخهر اگهر اخهران و اسهشم در خطهر باشهد دخ هر نیهروی متعههد و متخصهص يهم بهدرد
نمی خورد  .شهید ق

از پیروزی انقش اسهشمی در راه انهدازی تظهايرات مهدار

نقهش عمهده ای را اخفها مهی نمهود و په

از انقهش اسهشمی نیهز خهود بهه عضهوخ

انجمن اسشمی دبیرستان شهید بهشتی درآمد و م ارزه ای سرسهخ و بهی امهان را بها فرخه خوردگهان و گرويکهها آغهاز کهرد  .ق ه از اعهزام بهه ج ههه بهه نهزد پهدر
رفته و تقاضای رضاخ نامه می نماخهد و پهدر

په

از پرسشههاخی کهه از بههرام مهی نماخهد و از قصهد و اراده بههرام آگهاه مهی شهود رضهاخ نامهه ای بهه اخهن شهرح "

که من فرزند خودم بهرام را جه دفاع از اسشم و انقش با رضاخ کام به ج هه می فرستم " نوشته و امضاء می نماخد .
شهید بهرام زردش در تارخ  8366/6/86جهه ل یه

گفهتن بهه فرمهان امهام عهازم ج ههه يهای ج هو گردخهد و در عملیهات ثهامن االئمهه و شکسه حصهر آبهادان در

جاده ماردآبادان در حالیکه رعم پیروزی را چشیده بهود  ،در سهایده دم پیهروزی بهر اثهر اصهاب گلولهه در تهارخ  8366/7/1بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد  .شههید در
سخ انی به يمس ران خود اظههار مهی دارد کهه مهن خمه
شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

فرزنهدان پهدرم يسهتم کهه باخهد در راه اسهشم و انقهش بهه شههادت برسهم  .پیکهر مطههر شههید در گلهزار

بهههرام زردش ه فرزنههد امههاناهلل ،در تههارخ  8331/86/86در شهرسههتان ن هیرخ هز در خههانوادهای مههبي ی بههه دنی ها آمههد .سههرمای سههخ زمسههتان و گرمههای راق ه فرسههای
تابسههتان را خکهی په

از دخ ههری پشه سرگباشههته و رايهی مدرسههه شههد .يههو

سرشههار

اورا از يمههان کههودکی زبههانزد خهها

و عههام کههرده بههود و يمههواره از سههوی

اولیای مدرسه مورد تشهوخ قهرار مهیگرفه  .ابتهداخی را در دبسهتان ششهم بهمهن شهرسهتان نهیرخهز ،دوره راي مهائی را در مدرسهه آپادانها ،بها نمهرات بسهیار خو ،بااخهان
برد .با انتخا رشته رخاضی در دبیرستان شههید مظلهوم دکتهر بهشهتی مشهغو بهه تحصهی شهد .در سها 8311بهه عضهوخ سهااه پاسهداران انقهش اسهشمی شهرسهتان
نیرخز درآمد .اخشان فردی بسیار ساده پو

و قان بهود و افتخهار

بهراخن بهود کهه ال هوخش در زنهدگی شههید رجهاخی اسه  .مقلهد امهام بهود و کاريها را براسها

تکلیه

انجام میداد .از اخ که در زمهانی بهدنیا آمهده اسه کهه پیشهوا و زمامهداری يمچهون امهام خمی هی(ره) زمهام امهور مسهلمانان را بدسه دارد ،برخهود مهیبالیهد و بها افتخهار
اعشم میکرد من مقلد امام يستم.

برادر

به او میگوخد :شما باخد در س ر مدرسه خدم ک یهد تها فهردا نیرويهای متعههد و متخصهص داشهته باشهیم .در پاسه جهوا مهیديهد :درسه اسه کهه مها بهه

نیرويای متعهد و متخصص نیاز دارخم ،لکن آنچهه امهروز تکلیه اسه  ،بسهیجی و رزم هده بهودن اسه ؛ زخهر اگهر اخهران و اسهشم در خطهر باشهد ،دخ هر نیهروی متعههد و
متخصص يم بدرد نمیخورد.

دوره دبیرسههتان وی بهها آغههاز نهض ه اسههشمی و قی هام مردم هی علی هه حکوم ه سههتمشههايی يمههراه بههود ،بهها تشههوخ دوسههتانش در راه انههدازی تظههايرات مههدار
عمده ای را اخفا میکرد و پ

نقههش

از انقش اسهشمی نیهز خهود بهه عضهوخ انجمهن اسهشمی دبیرسهتان شههید بهشهتی درآمهد و م هارزه ای سرسهخ و بهیامهان را بها فرخه

خوردگان و گرويکها آغهاز نمهود .وقتهی آتهش کی هه و عهداوت دشهمن بعثهی شههريای اخهران را بهه وخرانهی کشهید ،بهه نهزد پهدر
م ارزه با دشمن و اعزام به ج هه کهرد .پهدر

په

رفتهه و تقاضهای رضهاخ نامهه بهرای

از پرسشههاخی کهه از بههرام مهیک هد و از قصهد و اراده او آگهاه مهیشهود؛ رضهاخ نامههای را بهه اخهن شهرح "کهه مهن

فرزند خودم بهرام را جه دفاع از اسشم و انقش با رضاخ کام به ج هه میفرستم" نوشته و امضاء مینماخد.

تارخ  8366/6/86در پی ل ی

به فرمهان امهام(ره) ،عهازم ج ههه يهای ج هو مهیشهود و در عملیهات ثهامن االئمهه(ع) و شکسه حصهر آبهادان شهرک مهیک هد .ق ه از

عملیات خطا به يمس رانش مهیگوخهد :مهن خمه

فرزنهدان پهدرم يسهتم کهه باخهد در راه اسهشم و انقهش بهه شههادت برسهم .در جهاده مهارد هه آبهادان ،در حالیکهه

سااه اسشم رعم شیرخن فهت را چشهیده بهود ،در سهایدهدم پیهروزی بهر اثهر اصهاب گلولهه بهر پیکهر
با مشئ

در تهارخ  8366/7/1درِ سهعادت بهروخش گشهوده شهده و سهوار بهر

به آستان دوس میشتابد .پیکر مطهر شهید در گلزار شهدای نیرخز به خا سارده شده اس  .روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید بهرام زردش .jpg
1873876616

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید رضا زینل پور
تاریخ تولد1683/6/1 :
تاریخ شهادت1631/11/5 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید رضها زخ ه پهور در تهارخ  8336/3/8در روسهتای مشهکان از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد و در دامهان مهادری مهربهان و پهدری
دلسوز رشد خاف و در سن  6سهال ی رايهی مدرسهه شهد و در دبسهتان شههید آخه مشهکان دوره په ج سهاله ابتهداخی را بها موفقیه و بهه ع هوان شهاگرد نمونهه در بخهش
پشتکوه پش سر گباش  .وی يمیشه در بین يمکشسهیهای خهود يهم از نظهر ظهاير اسهشمی و يهم از نظهر مههر و مح ه نمونهه بهود  .شههید رضها زخ ه پهور په

از

بااخان رساندن دوره ابتداخی جه ادامه تحصهی بهه مدرسهه راي مهاخی ابورخحهان بیرونهی واقه در يمهان روسهتا رفه و دوره سهه سهاله راي مهاخی را بها موفقیه گبرانهد
 .په

از پیهروزی انقهش و پاخهان دوره راي مههاخی در ک کهور دانشسهرای کشهاورزی مرودشه شهرک نمهود و نفهر او شهد امهها په

تهر و بههه شهرسههتان نههی رخههز مراجعه نمهود و در دبیرسههتان شهههید دکتههر بهشههتی در کههش
تههارخ  8368/1/8بههه ج هههه رفه  .از وخژگیهههای اخشقههی شهههید اخ کههه خیلههی مهربههان و خههو
گباش و برای خانه خ

روحش شاد و نامش جاودان

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
رضا زخ

پور.jpg

از خکمههاه حضههور در دبیرسههتان  ،در

اخههش بههود و بههه پههدر و مههادر و دوسههتان و آشه اخان احتههرام زخههاد مههی

س ربان و بهرای بچهه يهای خانهه و مدرسهه ال هوئی نمونهه بهود  .سهرانجام در تهارخ  8368/88/3در ج ههه غهر در م طقهه عملیهاتی ديلهران

به شهادت رسید و در گلزار شهدای روستای مشکان به خا سارده شد.

وصی نامه:

او نظههری ث ه نههام کههرد  .و په

از مهدتی دانشسهرای کشههاورزی را

1367336171

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علیرضا شناور
تاریخ تولد1687/4/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
وقتی به آسمان ن اه میک م ،وقتی ي ام ش  ،در میان ستاره يا بهه دن ها تهو مهیگهردم ،خهاد روزيها و شه يهاخی مهیافهتم کهه تهو چشهم از آسهمان برنمهیداشهتی و بها
تعج میگفتی :میدانی يرکدام از ما خ

ستاره دارخم؟ من توی آسمان ،روز و ش به دن ا ستاره تو میگردم ،کدامین ستارهای؟ کجای آسمانی؟

سههتاره وجههود علیرضهها 16/1/8337 ،در نهیرخهز رلههوع کههرد و خههانواده مههبي ی و متههدخ ش او را چههون ن ی هی زخ هها در میهان گرفت ههد و در کههانون گههرم خههود بههه تربیه او
پرداخت د .دوره ابتداخی را در مدرسه بخت ان و راي مهاخی را در مدرسهه ولهیعصهر (عهج) بها موفقیه پشه سهر گباشه  .بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی ،وارد دبیرسهتان
شعله شد و تا سا سوم دبیرستان ادامه تحصی داد .بهرای دفهاع از مرزوبهوم مهیهن اسهشمی ،تهر تحصهی کهرد و جههاد درراه خهدا را برگزخهد .از ررخه بسهیج نهیرخهز
در تارخ  8/1/8361به ج ههه اعهزام گردخهد .جهه دفهاع از آرمهان يهای انقهش اسهشمی ،در دو نوبه توفیه حضهور در میهدان يها ن هرد را پیهدا کهرد .سهرانجام په
فداکاریيا و اخثهارگریيهای فهراوان ،در تهارخ  3/3/8367قفه
مطهر

ته

تهن را شکسه و در ج ههه شهلمچه ،ي هام ته

دشهمن شهرب گهوارای شههادت نوشهید .پیکهر

در اللهزار انقش اسشمی چون اللهيای گم ام دخ ر از چشم خاکیان پ هان ماند و تاک ون نیز نشانی از وی به دس نیامده اس .

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

از

شهید علیرضا ش اور.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید ابوالفتح شهاب الدینی
تاریخ تولد1681/4/14 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
بسیجی شهید  ،ابوالفت شها الدخ ی  ،فرزنهد مختهار در  11آبانمهاه سها  8331در خهانواده ای بها اخمهان و مسهلمان بها قل هی آک هده از عشه بهه خهدا در شهرسهتان نهی
رخههز دخههده بههه جهههان گشههود  .دوران کههودکی را در کههانون گههرم و پههر مهههر خههانواده سههاری نمههود و در سههن  7سههال ی رايههی دبسههتان شههد دوران ابتههداخی را در مدرسههه
بخت ان و راي ماخی را با موفقی و تش

خسهت ی نها پهبخر بهه اتمهام رسهانید  .وقتهی تحصهیشتش را در اخهن مقطه پشه سهر نههاد وارد دبیرسهتان شهعله گردخهد :سها

او را با موفقی پش سر گباش اما بهه عله بهروز بعضهی از مشهکشت اقتصهادی تهر تحصهی کهرد و بهه کهار مشهغو گردخهد .در حهو و حهو
انقش بسیار فعا بود و در رايایمائیها شهرک و در مجهال

م هارزات ق ه از

مهبي ی حضهور داشه  .ارادت خاصهی بهه ائمهه ارههار داشه  ،يمیشهه ذکهر خهدا را مهی گفه  ،خ هده رو

 ،دلسوز و با عارفه بود و سرپرستی بارز برای خانواده بود  ،تا اخ کهه بهه دسهتور امهام خمی هی (ره) بهرای دفهاع از مسهلمین وم هارزه بها کفهار  ،دسه از کهار کشهید و جههاد
در راه خدا را ارج دانس و از رر بسیج نی رخز بهه ج ههه اعهزام گردخهد  ،در مجمهوع اخشهان  1بهار در ج ههه حضهور فعها و گسهترده داشه  .و بهرای آخهرخن بهار کهه
می خواس به ج هه اعزام گردد به خانواده ا

چ ین گفتهه بهود " :سهعی ک یهد وقتهی چیهزی را در راه خهدا از دسه مهی ديیهد بهه خهارر آن گرخهه و زاری نک یهد و اگهر

خداوند از ما خش ود باشد جهان مها يدخهه ای اسه ناقابه در پیشه اه او "سهر انجهام په

از اخثارگرخهها و جانفشهانیهای زخهاد در تهارخ  8361/81/81در عملیهات خی هر و

در م طقه رشئیه به درجه رفیه شههادت نائه گردخهد و نشهان داد کهه در بیعهتش بها امهام امه پها برجاسه و دخهن خهود را بهه اسهشم و انقهش ادا کهرد و پیکهر پها
ومطهر اخن شهید بزرگوار پ
روانش شاد و خاد

وصی نامه:

گرامی باد

از سالها مفقودخ به زادگايش م تق و در گلزار شهدای نی رخز در ک ار ساخر عزخزان شهید به خا سارده شد .

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید ابوالفت شها الدخ ی .jpg1
شهید ابوالفت شها الدخ ی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محسن کوهکن
تاریخ تولد1688/8/1 :
تاریخ شهادت1631/1/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
شهید محسن کويکن فرزند ع دالرضها در تهارخ  8333/3/8در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی قهدم بهه عرصهه وجهود گباشه  ،بها شهور و نشها کهودکی را
پش سر گباش  ،خ دان و خون رم بود و رفتار

خهانواده را بهه نشها مهی آورد از يمهان آغهاز کهودکی بهه مراسهم و ع هادات و سه ن مهبي ی عشقهه ای زاخهد الوصه

نشان می داد و يمه را به دخهده احتهرام مهی ن رخسه  ،اخهش نیکهوی وی زبهانزد خها
په

از ان بههرای تحصههی دردوران راي مههاخی بههه مدسههه ولههی عصههر (عههج) و پ ه

و عهام بهود  ،دوران تحصهی را در زادگهايش از دبسهتان بخت هان آغهاز کهرد و

از رههی دوران راي مههاخی در دبیرسههتان شهههید دکتههر بهشههتی ادامههه تحصههی داد وی

ج هه را بر تحصی مقهدم دانسه و سه ر مدرسهه را ريها کهرد و بها عشقهه ای وافهر عهازم میهادخن ن هرد بها دشهمن شهد  ،سه ک ا  ،گهوخی پهرواز مهی ک هد از شهو در
پوس خود نمی گ جد زخراکه بسیج مردم را به خاری رزم دگان ندا می داد  ،پهدر

مهی گوخهد يهر گهاه کهه بهرادر

رايهی ج ههه مهی شهد  ،آرزو مهی کهرد او نیهز بتوانهد

آنها را يمرايی ک د وقتی اصرار می کرد بهه او مهی گفهتم " :فعهش" برادرانه مهی رونهد تها ،تهو  ،تهوان بیشهتری پیهدا ک هی  ،امها سهخ های مهرا در برابهر خواسهته خهود
نش یده می گرف  ،آن اه که به رفت ش رضهاخ دادم چههره ا
گوخد  " :کوله بارم را شما ب دخد  ،مادرم صه ور بها

گشهاده شهد و چشهمهاخش از شهو مهی درخشهید و زمهانی کهه مهی خواسه بهرود خطها بهه مهادر مهی

و اگهر شههید شهدم خه

تکهه از بهدنم را کهه بهرای شهما بیاورنهد کهافی اسه  .نامهه يهای ج ههه حهاکی از روحیهه

قوی و عشقم دی او بود".
دوستان و يمس رانش از قدرت روحی اخن نوجوان سخن می گوخ د :
که روز ق

از شههادت بهه حمهام مهی رود و خطها بهه دوسه خهود مهی گوخهد کهه مهن خهوا شههادت خهود را دخهده ام و مطمهون يسهتم شههید مهی شهوم وپه

از

گبش چ د ساع بر اثر اصاب خمااره بهه اتهوم یلی کهه حامه وی و دوسهتانش بهود بهه شههادت مهی رسهد  ،شههادتی کهه در ان يهدفی چهون دفهاع از اسهشم و ورهن
اسشمی و به دستور امام (ره) دن ا می شد .
سر انجام وی در ج هه شريانی در تارخ 8361/8/87جان به جان آفرخن تسلیم کرد و پیکر مطهر

وصی نامه:

در گلزار شهدای شهر نی رخز به خا سارده شد .

موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محسن کويکن.jpg
1877381361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسن کیخایی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
"جايدو فی س ی اهلل باخدخکم فان لم تقدروا فجايدوا بالس تکم فان لم تقدروا فجايدوا بقلوبکم
در راه خدا با دستهاختان و اگر نمی توانید بوسیله زبانهاختان و اگر باز يم نتوانستید با دلهاختان جهاد ک ید .
و چه مصدا زخ اخی اس را گفته مهوالی خهود  ،شههید حسهن کیخهائی فرزنهد حها غشمحسهین کهه بها دسه و زبهان و د بهه جههاد در راه پرداخه  .او کهه در تهارخ
 8336/1/86در شهرستان نی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .درخهانواده ای مهؤمن و متعههد رشهد کهرد و بهه سهن تحصهی رسهید  .او دوران ابتهداخی را در دبسهتان والخه
اخن شهرستان به اتمام رسانید و وارد مرحله جدخد علم آموزی گردخهد کهه اخهن مرحلهه را در مدرسهه راي مهاخی شههید مفهت شهروع کهرد و بها توجهه بهه ذيهن بهاز و فعهالی
که داش اخن مقط تحصیلی را نیز با موفقیه رهی کهرد و در دبیرسهتان شههید بهشهتی (شهعله سهاب ) مشهغو تعلهیم شهد  .از يمهان ابتهدا بها داشهتن وخژگیههای ممتهاز
اخشقی وخژه معلوم بود که اخن کره خهاکی نمهی توانهد او را پاخ هد خهود ک هد  .مهثش" يهر وقه پهدر و خها مهادر

براخشهان کفهش خها ل اسهی مهی خرخهد نمهی پوشهید و

زمانی که عل را جوخها مهی شهدند  ،مهی گفه  :بچهه يهاخی کهه ندارنهد مهی بی هد و آه مهی کشه د و اخهن درسه نیسه  .شههید په

از پیهروزی انقهش اسهشمی در

گشتهای ش انه جزء نیرويای پاخ اه مسجد جام ک یر اخهن شهرسهتان بهود و بهه يمهراه دوسه صهمیمی خهود شههید علهی رضها محمهد علهی پهور فعالیتههای بسهیاری در
بعد از پیروزی انقش داش  .تا اخ کهه ج ه

تحمیلهی آغهاز شهد و اخهن عزخهز بزرگهوار بها احسها

مسهوولیتی کهه در خهود احسها

مهی کهرد در تهارخ  8368/6/18بها

مراجعههه بههه بسههیج بههه ج هههه يههای نههور علیههه ظلم ه شههتاف و دارای چ ههان روح پهها و بههی آالخشههی بههود کههه در يمههان مرت ههه او در عملیههات محههرم و در تههارخ
8368/1/3در م طقههه شههريانی زنههدگی جاوخههد را بههه زنههدگی پس ه خههاکی تههرجی داد و روح پههر فتههوحش عاشههقانه بههه سههوی مع ههود شههتاف پیکههر مطهههر

در جههوار

دوستانش در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
پیام خانواده شهید  :انتظار ما اخن اس کهه بها کاريهای خهود  ،خهدای نهاکرده خهون شههدا را پاخمها ن مهائیم و بهدانیم و آگهاه باشهیم کهه اخهن عزخهزان رفت هد تها اسهشم
بماند  ،پ

کاری ک یم که شرم ده آنها ن اشیم .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فاذا لقیتم البخن کفروا فضر الرقا

حتی اذا اثخت مويم فشدوا الوثها فامها م ها بعهد و امها فهداء حتهی تضه الحهر اوزاريها ذاله

ولهو خشهاء اهلل ال نتصهر مه هم ولکهن

لی لوا بعضکم ب عض و البخن قتلوا فی س ی اهلل فلن خض اعمالهم .
(محمد )3-
شما مؤم ان چون با کافران روبرو شهوخد باخهد آنهها را گهردن زنیهد تها آن هاه کهه از خهون رخهزی بسهیار دشهمن را از پها در آورخهد په
کشید تا بعدا" آنها را آزاد گردانید خا فدا گیرخد تا ج

از آن اسهیران ج ه

را محکهم ب هد

سهختیهای خهود را فهرو گهبارد اخهن حکهم فعلهی اسه و اگهر خهدا مهی خواسه خهود از کهافران انتقهام مهی کشهید

برای امتحان خل  ،خکدخ ر اس و آنان که در راه خدا کشهته شهدند خهدا يرگهز رنهج و اعمالشهان را ضهاخ ن ردانهد  .بها سهشم و درود بهی حهد بهه ري هر ک یهر انقهش و
ب یان بار جمهوری اسشمی و با سشم و درود نثار تمهامی پیکهارگران در صهح ه ن هرد حه علیهه باره و بها سهشم و درود بهه مهردم غیهور و شههید پهرور اخهران خصوصها"
مردم اخثارگر نی رخز  ،اک ون کهه مهی روم تها ظهر چ هد روز آخ هده وارد کهربشی اخهران گهردم و بهه نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی به شهکن زمهان خمی هی قهرمهان
لی

گوخم الزم دانستم چ د کلمه ای وصی نامه ب وخسم ب هده خیلهی کهوچکتر از آنهم کهه بتهوانم بهرای امتهی بها اخهن عظمه پیهامی داشهته باشهم و فقهط ت هها سهخ ی

که با شما دارم اخن اس که امام را ت ها ن بارخد و يمیشهه امهام را دعها ک یهد و از جوانهان عزخهز و بروم هد تقاضها دارم کهه بع هوان وصهی بهرادر کهوچکتر خهود بهه ج ههه
يا بیاخ د که انشاءاهلل تا قد

رايی نمانده و اما سخ ی يم با کسهانیکه يمیشهه در پهی رخاسه و مقهام يسهت د  ،شهما را بخهدا بهرای خه

بهار يهم کهه شهده بهه ج ههه

يا بیائید ب ی ید اخن جوانان عزخز چ ونه فداکاری می ک هد و آنوقه عهده ای از شهما ج هازه را بهه اخهن رهر مهی کشهید و عهده ای دخ هر بهنن رهر بخهدا قسهم در روز
قیام اخن شهدا خقه شما را می یرند و آنوق اس که دخ ر کار از کهار گبشهته تها وقه يسه بیائیهد دسه از دنیها بکشهید و بها يهم متحهد شهوخد  .و شهما پهدر و مهادر
گرامی و ارجم د شماخی که شه و روز زحمه کشهیدخد تها مهرا بهاخن سهن رسهاندخد  ،اگهر خکهی از فرزنهدان خهود را بهه درگهاه خداونهد متعها تقهدخم نمودخهد خوشهحا
باشید و خدا را شکر ک ید که ي وز فرزندانی دارخد که می توانهد در ج ههه يها خهدم ک هد و شهما را بجهان امهام قسهم مهی ديهم کهه يرگهز شهیون و زاری نک یهد و شهما
برادران عزخز از شما تقاضا دارم که از خداوند متعا برای من رله مغفهرت ک یهد و مهرا ب خشهید و تهو ای خهوايرم در رايهی کهه انتخها کهرده ای ثابه قهدم بها
در آخ ده  ،به خوايران زخ

وار نیاز م رم دارخم از تمامی دوستان و اقوام که نتوانستم با آنان خداحافظی ک م پوز

والسشم
خداخا خداخا تا انقش مهدی (عج) خمی ی را ن هدار
حسن کیخانی  -چهارش ه 8368/7/7

خاررات:
موجود نیس .
حسن کیخاخی.jpg
1877388731

می رل م .

کهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مرتضی مدلول
تاریخ تولد1683/8/14 :
تاریخ شهادت1638/8/11 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
مرتضی در  11تیرماه  8336چشم به جههان گشهود و پها بهه عرصهه وجهود گباشه و کهانون گهرم خهانواده را التههابی دخ هر بخشهید  .چهون بهدن پها و مطههر
دس پدر

دادند با صوتی دل هواز و دل شهین اذان را در گهو

راسه و اقامهه در گهو

چه او خوانهد و سها

را بهه

در کهام او مقهداری تربه امهام حسهین (ع) رخخه کهه

يمچون حسهین آزاد مهرد زنهدگی ک هد و جهان ب هازد  .نهام مرتضهی را بهر او نههاد کهه يمچهون علهی مرتضهی سهر در راه او ديهد  .مرتضهی از يمهان کهودکی چههره ای
بشا

داش و خهانواده وی در حهد توانهاخی در تربیه او کوشها بودنهد  .تها اخ کهه قهدم بهه محهیط دبسهتان گباشه  .دوران ابتهداخی را در دبسهتان فريم هدی شهرسهتان

نی رخز گبراند و راي ماخی را در مدرسه ولهی عصهر (عهج) نهی رخهز بها موفقیه سهاری کهرد  .فهردی بهود بسهیار رازدار  ،پهرتش
دبیرستان شهید بهشتی به ورز

روی آورد و با عشقه شهدخدی کهه بهه ورز

 ،کهم حهر و خ هده رو  ،بها ورود

بهه

داشه چ هد بهار قهرمهان وزنهه بهرداری شهد  .مرتضهی نهه ت هها قهرمهان جسهمی بهود کهه

از لحاظ اخشقی نیز قهرمان بود  ،بزرگان را احترام می کرد و بها دوسهتانش برخهوردی م طقهی داشه و بها کهم حرفهی خهود آنهها را نصهیح مهی کهرد و قل هی سرشهار از
اخمان به خدا داش  .مرتضی مث کوه استوار  ،مث آخ ه پها و مثه مهو خروشهان بهود و بهرای تفهرخ سهالم بهه کهوه مهی رفه تها از کهوه در
گیرد و عظم الهی را به چشم ب ی هد  .در اواخه سها  8363تصهمیم گرفه کهه بهه خهاری رزم هدگان ج ههه نهور بشهتابد  .مدرسهه و در

اسهتقام و پاخهداری

را در سها دوم دبیرسهتان بهه

قصد رفتن به ج هه ريها کهرد و عهازم ج ههه شهد  .بعهد از  31روز بهه مرخصهی آمهد  ،در مهدت مرخصهی يمهه نظهاره گهر حاله روحهانی و مع وخه اخهن شههید مظلهوم
بودند  ،مرت در تشوخ دخ ران جه رفتن به ج ههه و ثابه نمهودن حقانیه اسهشم تهش
مرخصی ا
ا

مهی کهرد  .صهادقانه بهه ايه بیه عشه مهی ورزخهد و عاشه امهام بهود .

که تمام شد باز به محیط الهی ج هه برگش  .اخهن بهار عاشهقانه تهر و دل اختهه تهر از پهیش بها کفهار م هارزه نمهود بهه گفتهه خهود

از نوشتن نامه نیز خودداری می نمود تا تمرخ ی شود برای پبخر

تهها اخ کههه در عملیههات قههد

روحش شاد و خاد

جاودان

شهادتش.

 3بهها رمههز " خهها جعفههر صههاد " در م طقههه عملیههاتی ديلههران شههرک نمههود و در اخههن حملههه در تههارخ  8363/3/16عاشههقانه بههه سههوی اهلل

شتاف و يمچون پرنده ای که خود
رخز به خا سارده شد .

جهه آمهادگی خهانواده

در ش ق

از حمله در خهوا دخهده بهود بها دو بها خهونین بهه سهوی خهدا يجهرت کهرد و پیکهر مطههر

در گلهزار شههدای نهی

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
ما دارخد کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند
با سشم و درود به پیش اه امام عصر و نائ بر حقهش امهام خمی هی و بها درود بهی کهران بهه شههیدان راه حه و آزادی کهه بها نثهار خهون خهود درخه بروم هد اسهشم را
آبیاری کردند و با سشم و درود بر مجروحین و معلولین و اسیران که يهر کهدام بها ايهداء خهون خهود خها قسهمتی از اعضهای بهدن خهود اسهشم را خهاری نمودنهد و بها سهشم
بی پاخان بر خانواده يای شهدا که اخن چ هین فرزنهدانی تربیه نمهوده و در راه خهدا فهدا کردنهد و يمی طهور کهه امهام عزخزمهان مهی فرماخهد  :شهما خهانواده

و درود

يای شهدا چشم و چراغ اخن ملتید  .خداخا تو را شکر می ک م کهه بهه مهن نیهرو دادی کهه بتهوانم يمچهون سهرورم حسهین بهن علهی در راه اسهشم قهدمی يهر چ هد کوتهاه
بردارم و از تو سااس زارم که در چ هین خهانواده ای تربیه شهدم کهه توانسهت د بهه نحهو احسهن راه حه و اسهشم را بهه مهن نشهان دي هد  .بارخهداخا ب هده حقیهر بها کولهه
باری از گ اه و معصی به درگاي روی آوردم  .مرا بابخر و گ ايانم را ب خش که من پ اي ايی جز تو ندارم و ترا شکر که شهادت را نصی من کردی .
حا گرچه کوچکتر از آنم که بتوانم پیامی بهرای مله شههید پهرور و يمیشهه در صهح ه اخهران بهديم ولهی بهه ع هوان خکهی از فرزنهدان اخهن سهرزمین بهه شهما سهفار
می ک م که امام را ت ها ن بارخد و يمیشه پیرو والخ فقیه باشهید و ج ههه يها را فرامهو
به ج هه واج کفاخی اس و خا به گفته امهام عزخزمهان ج ه
باخد مسوله ج

،جه

نک یهد  .مسهوله ج ه

را خه

مسهوله کوچه

بهه حسها نیاورخهد  .کهه رفهتن

اسه و عهزت و شهر مهادر گهرو يمهین م هارزات اسه  ،امهروز واقعها" اخهن جوانهها يسهت د کهه

را ح ک د .

در آخر پیامی برای خانواده خوخش دارم  :پدر و مادر عزخزم مهی دانهم کهه زحمتههای زخهادی بهرای مهن کشهیده اخهد و اخهن را يهم مهی دانهم کهه در مهدت زنهدگیم چیهزی
جز مزاحم و ناراحتی برای شما نداشتم  ،امید داشتم که بتهوانم روزی زحمهات شهما را ج هران که م ولهی حها کهه مسهوله ج ه

در میهان اسه اخهن وظیفهه مها جوانهها

اس که باا خیزخم و از اسشم دفاع ک ید  .امیدوارم که مرا ب خشید و حهش ک یهد و خهوايش دخ هرم اخهن اسه کهه در مهر مهن يهی گرخهه نک یهد کهه باعهث نهاراحتی
من گردد و باعث خوشحالی دشم ان  .از شما می خوايم که ير وق بهه خهاد مهن افتادخهد دسهتهاختان را بل هد ک یهد و خهدا را شهکر ک یهد کهه توانسهت د امهانتی را کهه خهدا
به شما سارده بود به نحو احسهن تربیه نمهوده و بهه صهاح اصهلیش برگردانیهد و از شهما بهرادران مهربهانم مهی خهوايم کهه مهرا ب خشهید و يهی ناراحه ن اشهید و در
شهادتم يی گونه گرخه نک ید و از برادرم حسین می خوايم کهه بهرای مهن از تمهامی دوسهتانم حشلیه بطل هد و رله آمهرز

ک هد  .اگهر امهانتی از دوسهتانم پهیش مهن

بوده به صاح انش بديد و از شما خوايرانم می خوايم که زخ ه وار باشهید و در مهر مهن يهی ن هران ن اشهید يهر وقه بهه خهاد مهن افتادخهد بهه خهاد زخ ه باشهید کهه
حسین را از دس داد و از اقوام و خوخشان می خهوايم کهه اگهر از دسه اخهن ب هده حقیهر نهاراحتی دخهده انهد مهرا حهش ک هد و خوايشهم از دوسهتانم اخهن اسه کهه در
اخن مدت دوستی  ،ير خوبی و ير بدی از دس ب هده حقیهر دخهده انهد بهه خهوبی خودشهان مهرا ب خشه د و حهش ک هد و از خکهدخ ر بهرای مهن رله آمهرز
دوستانم می خوايم که اگر امانتی پیش من دارند به برادرم حسین مراجعه ک د و ب یرند  .متشکرم
والسشم
التما

دعا

خداحافظ ای دنیا 8363/3/81
امام را دعا ک ید

خاررات:
موجود نیس
مرتضی مدلو .jpg
1361811113

مهدی را صدا ک ید

ک هد و از

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید نعمت اهلل منعمی
تاریخ تولد1681/6/11 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
در سا  8338از پدری پارسا و زحمتکش و مادری پاکدامن فرزندی عزخز و باوفها بهرای امه اسهشم پها بهه عرصهه حیهات گباشه  .در خهانواده ای بهه دنیها آمهد کهه جهز
خه

زنههدگی سههاده و بههی آالخههش چیههزی نداشه  .شهههید دوران کههودکی را پشه سههر گباش ه و وارد دبسههتان گردخههد  .دوران ابتههداخی را در دبسههتان فري ه

شهرستان نهی رخهز گبرانهد و از يمهان اوان کهودکی تحه تعلهیم و تربیه آخهین مقهد
پرداخ  .از دبستان به مدرسه راي ماخی فضه نهی رخهزی و سها

اسهشم پهرور

اسههشمی

خافه و بیشهتر اوقهات خهود را بهه ع هادت و تزکیهه نفه

مهی

بهه دبیرسهتان شههید بهشهتی وارد و بهه تحصهیشت خهوخش ادامهه داد  .بها شهروع انقهش بهه مسهاجد

روی آورد و در جلسات قرآن و گرويههای مقاومه مسهجد جهام مههدی (عهج) شهرک مهی کهرد وم هارزات خهود را بها شهرک در رايایمائیهها ادامهه داد  .روح تقهوی در
شهید روز به روز نماخانتر می شد بطورخکه حرکاتش يمه را به اعجها وا داشهته بهود  .بها شهروع ج ه

تحمیلهی بهرای رفهتن بهه ج ههه سهر از پها نمهی شهتاخ  .اوقهات

کمی از روز را که در خانه بود يهر وقه از او مهی پرسهیدند چهرا گرفتهه ای ؟ در پاسه گفه پهدر جهان  ،مهادر جهان  ،اوضهاع مهرا رنهج مهی ديهد دوسهتان خهوبم شههید
شدند  ،من خجال می کشم در خیابان راه بهروم و حها آنکهه مهی دانهم ج ه

اسه اگهر شهما اجهازه ديیهد بهه ج ههه بهروم بسهیار خوشهحا مهی شهوم  .تها اخ کهه در

تههارخ  8361/86/11ي امیکههه دو بههرادر دخ ههر او نیههز در ج هههه بودنههد  ،رايههی ج هههه يههای نههور علیههه ظلمه مههی گههردد و در اسههف د مههاه  8361در عملیههات خی ههر و در
م طقه عملیاتی جفیر بر اثر بم اران يهواخی توسهط دشهمن بعثهی بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی گهردد و پیکهر مطههر
خا می ساارند.
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

را در گلهزار شههدای شهرسهتان نهی رخهز بهه

نعم اهلل م عمی.jpg
1876871186

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی اکبر موالزاده
تاریخ تولد1681/3/15 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
علی اک ر موالزاده در ماه م هار رمضهان سها  8331در خهانواده ای متوسهط و متهدخن در شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .از آنجائیکهه خهانواده مفقهود بهه
ائمه معصومین (ع) عشقم هد بودنهد نهام وی را علهی اک هر نههاده و لقه جهواد را بهرای او انتخها نمودنهد  .علهی اک هر (جهواد) از يمهان سه ین کهودکی يهو

سرشهار و

برجست ی فو العاده خود را در زمی هه يهای متعهدد نشهان داد بطورخکهه زبهانزد اقهوام گردخهد  .جهواد دوره ابتهداخی را در دبسهتان شههید آخه اهلل سهعیدی دوره راي مهاخی
را در مدرسه ري ماخی ولهی عصهر (عهج) و دوره متوسهطه را در دبیرسهتان شههید بهشهتی نهی رخهز بها نمهرات عهالی و رت هه ممتهاز پشه سهر نههاده و بهه رهور مرته در
مسابقات قرآن رت ه ممتاز شهرستان را کسه نمهود  .ي هوز چ هد صه احی از زنهدگی کوتهاه جهواد سهاری نشهده بهود کهه م هارزات حه رل انهه مهردم مسهلمان اخهران بهه
پیروزی نشس و انقهش اسهشمی اخهران بهه ثمهر رسهید  .وی در پاخ هاه مقاومه مسهجد جهام مههدی (عهج) بها دخ هر يمرزمهانش شه هاخی را بهه ن ه هانی از عهزت و
شر مسلمین  ،با راز و نیاز و م اجات با خهدا بیهدار بهود و پاسهداری مهی داد  .جهواد در رشهته رخاضهی و فیزخه

دبیرسهتان بها موفقیه مشهغو بهه تحصهی و بهه دن ها

فرصتی بود تا دخن خود را به انقش و اسهشم ادا نماخهد  ،ولهی سهن و سها کهم او اجهازه نمهی داد  ،ب هابراخن بهه يهر بهانهه ای مهی خواسه خهود را بهه ج ههه برسهاند از
جمله دستکاری در ش اس امه  ،ش اس امه دخ هری را بهه جهای ش اسه امه خهود تحوخه دادن و  ...تها اخ کهه چ هدخن بهار بهه ايهواز رفه ولهی مهان حضهور او در ج ههه بهه
دالخ فو گردخدنهد  .بهاالخره نهام رده در  16فهروردخن  8367خهود را بهه ايهواز رسهانیده و در گهردان کمیه مسهتقیما" وارد خهط مقهدم ج ههه شهد و در  16اردخ هشه
 8367در پاتکی که عراقیها در ج هه شلمچه وارد کردند يمراه بها چهه نفهر از يمرزمهانش بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
ورن برگش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

په

از خهازده سها مفقودخه بهه خها

چه ب وخسم  ،به نام خهدای عظهیم و قهادر و متعها و بهه نهام پیغم هر

محمهد ( ) کهه مها از برکه وجهود

مسهلمان شهدخم و اک هون در پیشه اه خداونهد روسهایدخم

لیکن ما با باری از گ هاه امیهد بخشهش و عطوفه پروردگهار را دارخهم  .سهشم بهر محمهد و علهی و فرزنهدانش  -سهشم بهر مههدی (عهج) و نائه بهر حقهش  ،سهشم بهر
انقش که به برک خون يزاران شهید که شما آن را دادخهد .آری چ هد کلمهه کوتهاه وصهی نامهه اسه نهه چیهز دخ هر  ،از خهدا مهی خهوايم مهرا ب خشهاخد  ،زخهرا کهه در
انجام وظیفه کوتايی کردم و بر خش دستور پدر و مادر رفتار نمودم  .امها دسهتور دخهن واجه تهر اسه از يهر امهری  ،دسهتور مجتههد اعلهم و اعظهم واجه تهر اسه از
ير امری  .در اخن ي ام که من می روم وخود را به خدا مهی سهاارم خه

خهوايش از مله شههید پهرور دارم و آن حفهظ اسهشم اسه از يهر ررخقهی  .اگهر اخهن جملهه را

در نظر ب یرخد شام يمهه چیهز مهی شهود  .ای مهردم  ،مها کسهانی يسهتیم کهه در صهدر اسهشم خهدمات شهاخانی بهه اسهشم نمهودخم چهرا حهاال آن عهزت و سهربل دی را
فههدای يههوای نفسههانی بک ههیم چههرا االن کههه ت ههها کشههور انجههام دي ههده دسههتورات اسههشمیم بههه وظیفههه مههان عمه نک ههیم تهها در آخههرت در پیشه اه خداونههد و پیغم ههر
سرافک ده ن اشیم  .چرا باخد خا کشهور اسهشم را از يجهوم دشهم ان حفهظ نک هیم  .ق ه از اخرانهی بهودن  ،خه
در ثانی ما اخرانی يستیم و سربل دی خ

اخرانی اجهازه نمهی ديهد کهه کشهور

عده ج اختکهار کهافر  .آری ای مله مسهلمان اخهران ن بارخهد کهه عهزت نفه

مسهلمانیم و باخهد از عقیهده و شهر خهود دفهاع ک هیم و

را کهه روزی په هاورترخن کشهور جههان بهوده اسه تجزخهه ک هد و انههم بهه دسه خه
و اخمهان و ملیه شهما پاخمها خواسهته يهای اسهتک ار بشهود و ن بارخهد نهام بل هد و عزخهز

اسشم که در حدود چ د قرن به وسیله شهما پها برجها مانهده بدسه شهما پاخمها شهود  .ن بارخهد سهرافرازی شهما عزخهزان مسهلمان اخهران پاخمها شهود بهه امیهد پیهروزی
رزم دگان و زخارت کربش .
والسشم

خاررات:
موجود نیس .
علی اک ر موال زاده.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد حسین نیک منش
تاریخ تولد1683/4/14 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :شهید بهشتی-شعله سابق
زندگی نامه:
در سا  8363و در روز میشد حسین بهن علهی (ع)  ،عصهاره ن هوت و خادگهار والخه  ،روز رلهوع نهور الههی  ،فرزنهدی از خهانواده مهبي ی پها بهه عرصهه وجهود گباشه .
خههانواده در پههرور

و ن هههداری او کمهها کوشههش را نمودنههد  .دو سهها در کودکسههتان و بعههد وارد دبسههتان فريم ههدی گردخههد و دوران پ ه ج سههاله ابتههدائی را در دبسههتان

فو به پاخان رساند  .سه سها دوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ولهی عصهر (عهج) بهه پاخهان بهرد و در حهین خوانهدن در

 ،در ج ههه و رايایمائیهها شهرک مهی

نمود و دمی آسوده نمی زخسه و روز بهه روز آتهش عشه بهه ا ...در وجهود او شهعله ور تهر مهی گشه  .دوران دبیرسهتان را در دبیرسهتان شههید بهشهتی ( شهعله سهاب )
ث

نام نمود ولی در ج هه يها بهه سهر مهی بهرد و در وقه امتحانهات مهی آمهد امتحهان مهی داد و دوبهاره عهازم مهی شهد  .کوشهش در راه خهدا و شهرک در ج ههه  ،در

جه براندازی ير گونه کفر و نفا و اسهت داد را مقهدم بهر در

از پیهروزی انقهش شهکويم د اسهشمی حسهین عزخهز در

و مدرسهه و کاريهای دخ هر مهی دانسه  ،په

پاخ اه مقاوم مسجد جام مهدی (عج) فعالیه مهی نمهود و بهه نوبه اگهر در ج ههه ن هود بهه پاسهداری مشهغو بهود  ،نمازيهاخش رهوالنی بهود و يمیشهه سهوره يهای
مختل را در رکعتهای او نماز می خواند  ،آثار قر الهی اهلل در سهیمای نهورانیش يوخهدا بهود  ،متکهی بهه خهدا بهود و قهدرت او را از يمهه چیهز برتهر مهی دانسه  .نمهاز
را با خضوع و خشوع و عش به خداونهد بهه جهای مهی آورد  .حسهین نزدخه

بهه په ج سها ج ههه يها را ق لهه گهاه خهود قهرار داده بهود  ،آری اسهطوره يها مهی رونهد تها

عیاری باش د بهرای اسهطوره شهدن دخ هران  ،سهایده و نهور مهی رونهد تها قله سهیاه دالن را روشه اخی بخشه د و حماسهه ای دخ هر بیافرخ هد  ،حماسهه ای کهه مت لهور و
متکام ک ده اندخشهه يها و ارزشهها گهردد  .محمهد حسهین نیه
گردخد خکهی از يمسه رانش نقه کهرده اسه  :خه

مه ش در تهارخ  8368/6/16بهرای اولهین بهار عهازم ج ههه يهای ن هرد شهد و در مجمهوع  1بهار اعهزام

شه بهه اتفها چ هد تهن از رزم هدگان تصهمیم گهرفتیم ع هادت کهردن محمهد حسهین را مشهايده ک هیم  ،دخهدخم

ساع  1الی  3که يمه خوا بودند بل هد شهد وضهو گرفه  ،بطهور غیهر محسهو
شد که ق ش" آمهاده کهرده بهود و بهه ع هادت مشهغو شهد و په
اخستاده اس  .يمچ ین خ
متوجه شد در خ

ش ق

اتا سرد بدون فر

 ،رزم هدگان يهم سه ر او  ،کهه او را تعقیه مهی کردنهد مشهايده کردنهد وارد ق هری

از آن کهه بهه جاخ هاه برگشهتیم بها تعجه دخهدخم در موقه اذان صه حسهین در صه نمهاز جماعه

از اعزام با وجهود سهن کهم  ،مهادر

سهاع  3بعهد از نیمهه شه مشهايده کهرد کهه محمهد حسهین در بسهتر خهوا نیسه و بعهد

مشغو خواندن نماز ش و راز و نیهاز بها خداسه و بعهد بهه مهادر

گفه  :مهادر مهی خهوايم بهه ج ههه بهروم چهرا کهه ع هادت

ج هههه رخهها نیس ه و بهتههر از اخ جهها اس ه  .آری محمههد حسههین حماسههه آفرخههد  ،حماسههه ای در او مظلومی ه کههه خیالهههای پههوچ ج اختکههاران را نقههش بههر آ نمههود ،
حماسههه ای کههه بهها جههوير خههون خههود در صههفحه تههارخ ن اشه  .حسههین عاشه شهههادت بههود و بههاالخره در تههارخ  8363/88/17در عملیههات والفجههر  1در حالیکههه بههه
محاصره دشمن درآمده بود در ن هردی نهابرابر  ،مظلومانهه و تهن بهه تهن بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
خا سارده شد .

په

از  83سها تفحهص و در گلهزار شههدای نهی رخهز بهه

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل اشتری مهن المهؤم ین انفسههم و امهوالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون فیقتلهون وعهدا" علیهه حقها" فهی التهورات و االنجیه و القهرآن ومهن
اوفی بعهده من اهلل فست شر وا ب یعکم البی باخعتم به و ذل

يو الفوز العظیم .

خدا جان و ما اي اخمان را به بهای بهش خرخداری کرده  ،آنها در راه خهدا جههاد مهی ک هد کهه دشهمن دخهن را بهه قته رسهان د و خها خهود کشهته شهوند  .اخهن وعهده
قطعی اس بر خدا و عهدخسه کهه در تهورات و انجیه و قهرآن خهاد فرمهوده و از خهدا باوفهاتر بهه عههد کیسه ؟ ای ايه اخمهان شهما بهه خهود در اخهن معاملهه بشهارت
ديید که اخن معامله با خدا و در حقیق سعادت و پیروزی بزرگی اس .
(سوره توبه آخه ) 888
اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمد رسو اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل
شهادت می ديم که پروردگارم اهلل اس و يی خهدائی جهز او نیسه  ،و شههادت مهی ديهم کهه محمهد ( ) ب هده و فرسهتاده خداسه و شههادت مهی ديهم مهوال علهی
(ع) ولی خداس .
ساا

خدای را که به من توان داد تها بتهوانم در اخهن زمهان خهدمتی را کهه در حهد تهوانم اسه در راه رضهای او انجهام ديهم و سهاا

خهدای را کهه در اخهن لحظهه اخهن

شهادتهاخی را که ذکر کردم بر زبانم جاری نمود و امیدوار بهه ذات اقدسهش يسهتم کهه در ي هام مهر يهم بتهوانم اخهن جمهشت را بیهان که م  .مهن کهوچکتر و حقیرتهر
از آنم که بتوانم وصیتی به شما مردم شهید پرور بک م ( اما از آنجا کهه تکلیه اخجها مهی ک هد ) امها چهه که م کهه اخهن مسهوولی برگهردنم اسه وگرنهه شههدای ق ه
از من حج را بهر يمهه تمهام کردنهد و تمهام وصهاخاخی را کهه باخهد بک هد کردنهد  .ای بهرادران و ای عزخهزانم مهن يهم يمان هد تمهام شههدا کهه عمهده وصیتشهان ت هها
ن باشتن امام عزخز اس اخن وصی را به شما می ک م کهه اخهن فرزنهد فارمهه را  ،اخهن معصهوم زمهان را  ،اخهن نسهتوه را ت هها ن بارخهد کهه فهردا در مقابه فارمهه زيهرا
نمی توانید سربل د ک ید و يمچ ین مسوله ج

را سهرلوحه تمهام مسهائ خهود قهرار ديیهد چهرا کهه اخهن ج ه

اس و خدای نکرده نک د لحظهه ای شهیطان شهما را فرخه ديهد و از ج ه
نک د خدای نکرده يمانطور که ما امروز لع

نعمه و امتحهانی اسه کهه خداونهد بهرای مها قهرار داده

ک هار بکشهید تها قهومی دخ هر بیاخهد و لحظهه ای غافه شهوخد و از ج ه

ک هاره نکشهید تها

بر مهردم زمهان امهام حسهین (ع) مهی ک هیم نسه آخ هده لع تمهان ک هد و اخهن مسهوله را در تمهام رهو زنهدگیتان بدانیهد کهه

اگر امروز اسشم را خاری نک یم فردا قومی می آخد که اخن کار را انجام می ديهد و اخهن را يهم بدانیهد کهه اسهشم بهه يهی خه
به اسهشم احتیها دارخهم بیائیهد مردانهه بهه ج ههه يها بیائیهد و اخهن ج ه

از مها احتیهاجی نهدارد اخهن مها يسهتیم کهه

را يهر چهه سهرخعتر بهه نفه اسهشم تمهام ک یهد و امها ای دوسهتان و آشه اخان م هادا مهردن در

رختخوا را انتخا ک ید که فردا در مقاب حضهرت علهی (ع) نمهی توانیهد سهر بل هد ک یهد و يمچ هین نمهی خوايهد بهرای مهن تنسه بخورخهد زخهرا کهه مهن راه خهود را
آگايانه و با ش اخ کام انتخا نمهوده ام و بیائیهد بهه فکهر آخهرت خهود باشهید و يمچ هین ن بارخهد مسهجديا خهالی بمانهد  ،در نمهاز جماعه و جمعهه شهرک ک یهد (
مسجديا را پر ک ید ) و از تفرقه و تشت باريیزخد  ،نس

بهه انجهام فهرائض مهبي ی مقیهد باشهید تها آنجها کهه ممکهن اسه نوافه و مسهتح ات را بجها آورخهد و امها ای

خانواده عزخزم  :ممکن اس جسدم بدسهتتان برسهد خها نهه  .يمچهون يهزاران شههدای گم هام مفقهود دخ هر مفقهود شهوم بهاالخره در يهر حها صهابر باشهید زخهرا خهدا بها
صابران اس  ،خوشحا باشید که توانستید امهانتی را کهه حضهرت بارختعهالی بهه شهما داده بهود بهه بهتهرخن وجهه تحوخه صهاح ش بديیهد  .ای پهدر عزخهزم مهی بخشهید
که در دنیا نتوانستم براختان فرزند خوبی باشم ولی شهاخد در آخهرت باعهث سهربل دی شهما شهوم و يمچ هین ای مهادرم مهی بخشهید کهه نتوانسهتم حقهی را کهه بهر گهردنم
دارخد بجا آورم  .امیدوارم در آخرت در پیش اه حضهرت زيهرا ( ) سهربل د و سهرافراز باشهید و در مهر مهن ضهجه نک هی زخهرا کهه شهاخد باعهث خوشهحالی افهرادی شهود
و يمچ ین اخن را بدان که زخ

سشم اهلل علیه در خ

صه تها عصهر داغ  71تهن را دخهد از امهام حسهین (ع) و علهی اک هر تها ح یه بهن مظهاير يها را و بهاالخره صه ر

کرد و شما يم ص ر ک ید تا بتوانیهد مقهداری تسهکین دي هده خهانواده يهای شههداخی کهه چ هد شههید در خه

خهانواده داده انهد باشهید و امها ای بهرادرم مهرا به خش کهه

نتوانستم برادر خوبی در زندگی برای تو باشم  .ولی خهو حشلهم کهن و سهعی کهن کهه در سه ر معلمهی بتهوانی شهاگردانی را تربیه ک هی کهه بتوان هد ادامهه دي هده راه
تمام شهدا باش د و اما ای خهوايران عزخهزم مهی بخشهید کهه نتوانسهتم در رهو زنهدگی بهرای شهما بهرادر خهوبی باشهم و شهاخد يهم در زنهدگیم بهر اثهر کهودکی اذختتهان
کرده باشم  ،خشصه حشلم ک یهد و زبهان الکهن اسه کهه بخهوايم ب هوخم يمچهون زخ ه صه ور و مقهاوم باشهید زخهرا کهه زخ ه ( ) خیلهی بهزر بهود کهه امیهدوارم
خداوند بخارر ص رو نماز ش های خرابهه شهامش از گ ايهان مهن در گهبرد و ق هولم ک هد  .شهما يهم تها مهی توانیهد صه ر ک یهد حجها خودتهان را حفهظ ک یهد و در تمهام
احوا بیاد خدا باشید  .يمچ ین از خانواده عزخزم می خهوايم کهه مجهال

را بهرای مهن کهم ب یرخهد و يمچ هین بهراخم زخهاد پوسهتر چهاپ نک هد و يمچ هین خه

جملهه

که شما خودتان باريا مهی گفتیهد و آن اخ کهه يهی چیهز از ب یهاد تها مهی توانیهد ق هو نک یهد ضهم ا" دو روز کفهاره روزه بهديکارم کهه  38روز پهی در پهی  66روز او را

گرفته ام و کفاره خ
می شود خ

روز و سی روز باقی مانده را اگر می توانید بجا آورخد  .مقهداری پهو دارم کهه آنهها را پهدرم يهر رهور کهه صهشح مهی دانهد خهر ک هد نمهازم را اگهر

روحانی رزم ده بخواند و اگر يم نشد آقای حجه االسهشم سهید محمهد فقیهه در مسهجد جهام مههدی ک هار تربه آقهای فها اسهیری اخهن سهید بها آبهرو در

نزد خدا بخوانید  ،تا شاخد خداوند بواسطه اخشان خ

لطفی يم به مها بک هد و بعهد از نمهاز بهرای مهن رله مغفهرت بک هد و مهردم يهم آمهین ب وخیهد  .اگهر توانسهتید سهه

ش او ق ر را باالی سرم قرآن بخوانید  .ير ک

رل ی از من دارد به پدرم مراجعه ک د و درخاف دارد  ،از يمه حش بودی می رل م .

والسشم علی من الت الهدی
 8363/88/86پادگان امام
قطعه شعری سروده شهید محمد حسین نی
با پرکشیدن از قفسها
بیچارگی را چاره کردخم
زخن پ

تمام کوشش ما

پرواز خوايد بود  ،پرواز
سوی جهانی شاد و آزاد
با آسمان پا و دل از
خاررات:
موجود نیس .
محمد حسین نی
1878317781

م ش.jpg

مش:

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مسعود خشنود
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1635/11/8 :

نام مدرسه :شهید منتظری سیرجان
زندگی نامه:
مسعود خش ود در تهارخ دوم اردبیهشه مهاه  ،سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در خرمشههر بهدنیا آمهد  .په

از گبرانهدن دوران کهودکی بهه شهرسهتان نهی

رخههز برگش ه و دوران دبسههتان را در مدرسههه فارمههه ر ار ههاخی بهها موفقی ه پش ه سههر گباش ه  ،دوران راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی شهههید م تظههری سههیرجان
گبراند  .اخشان رفتار خوبی با خانواده و دوستانش داشه و فرزنهد قهان و کهم تهوقعی بهود  .روزيهای ق ه از انقهش بهه عله اخ کهه در آن زمهان  1سها بیشهتر نداشه
يمراه پدر

به تظايرات و رايایمائی می رف  .شههید مسهعود خشه ود در تهارخ  8361/1/11از رهر بسهیج بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام گردخهد و په

رسیدن به ج هه در نامه ای به پدر و مهادر

از

مهی نوخسهد اخ جها فقهط مسهنله اسهشم در کهار اسه و شهما يهی ن هران ن اشهید  .خکهی از دوسهتانش مهی گوخهد  :در شه

عملیات از ناحیه سر مورد اصهاب قهرار گرفتهه بهود وقتیکهه خواسهتیم اخشهان را بهه پشه ج ههه ب هرخم بهه مهن گفه او برادرانهی کهه زخمشهان سهطحی مهی باشهد را
ب رخد چرا که اگر مهن در اخ جها شههید شهدم  ،محه تولهدم مهی باشهد و په
شهادت می رسد و ي وز ج ازه ا
روحش شاد و خاد
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
مسعود خش ود.jpg

گرامی باد

به ورن بازن شته اس .

از برگشه اثهری از وی ندخهدخم  .اخشهان در تهارخ  8361/86/3در عملیهات کهربشی  3بهه

1368167761

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حمزه آزادی
تاریخ تولد1661/4/5 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
حمههزه آزادی در خههانواده ای مههبي ی و متههدخن در  8331/1/1در شهههر آبههاده رشه

دخههده بههه جهههان گشههود  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان يجههرت و دوره راي مههاخی را در

مدرسه راي ماخی ابهن سهی ا و دوره متوسهطه را در دبیرسهتان آخهه اهلل رالقهانی آبهاده رشه

گبرانهد  .از سها  8361پها بهه ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه نههاد و يفه

نوب عازم میادخن ن هرد گردخهد  .از سها  8363تها زمهان شههادت مسهتمرا" در ج ههه حضهور داشه و در عملیاتههای مختلفهی شهرک نمهود  .چ هدخن بهار مجهروح شهد
اما مجروحی مان از حضهور وی در ج ههه ن ردخهد  .در عملیهات والفجهر  1جهزء گهروه غواصهان بهود و شه  8363/88/18عهر

رودخانهه وحشهی ارونهد را رهی کهرد ،

در ش  8363/88/17يمراه با سهاخر يمرزمهان در گهردان کمیه در محهور فهاو  -ام القصهر بهه دشهمن حملهه بهرد  ،امها در صه ح اه  8363/88/17بهه محاصهره دشهمن
درآمد و مظلومانه به شهادت رسید و پیکر مطهر

پ

از  88سا به آغو

ورن بازگش و در گلزار شهدای آباده رش

به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان
پیام خانواده شهید  :پیام ما به ام شهید پرور اخن اس کهه خهاد و خهارره امهام و اخهن عزخهزان شههید و مفقهود را يرگهز از خهاد ن رنهد و وصهاخای ارزنهده آنهها را در برنامهه
روزمره خود قرار دي د و خانواده يای محترم آنها را ال وی خود قرار دي د  .و بهار اخن عزخزان را يمیشه س ز ن ه دارند تا بهار اسشم س ز و خرم بماند .
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اخ جان يدفم از به ج ه

رفهتن اخهن اسه کهه اوال" خهدمتی بهه اسهشم کهرده باشهم و ثانیها" بهه فرمهودة امهام خهود ل یه

گفتهه کهه مهی فرماخهد ( :يه مهن ناصهر

خ صرنی) آخا کسی يس که مرا خاری ک د .
من جهاد در راه خدا را انتخا کهردم کهه آری باخهد در رکها حسهین ج یهد و درخه ت وم هد اسهشم را آبیهاری کهرد و ال تقولهوا لمهن خقته فهی سه ی اهلل امهوات به
احیاء و لکن ال تشعرون  .به افرادی که در راه خهدا کشهته مهی شهوند مهرده ن وئیهد چهون آنهان زنهدگانی ابهدی دارنهد و شهما اخهن را در نمهی ک یهد  .براسهتی کهه خهدا

جان و ما مؤم ین را از آنان خرخداری کرده اسه  .آنهها کهه در راه خهدا پیکهار مهی ک هد خها کشهته مهی شهوند وعهده ای اسه کهه بهه حه از جانه خهدا در تهورات و
انجی و قرآن آمده اس و چه کسی باوفاتر به عهد و پیمهان از خهدا اسه  .په

شهما را بشهارت بهه اخهن معاملهه ای کهه بهدان دسه زده اخهد و آن پیهروزی و رسهت اری

اس .
ضمن اعتقاد به ب دگی و خکتها پرسهتی در برابهر خهدا و اخمهان کامه بهه اصهو اعتقهادی شهیعه مهی خهوايم کهه در موقه ای کهه شههادت مهرا ارهشع دادنهد يهیچک
ناراح نشود و گرخه نک د  .چون شرافتم دانه ترخن مر شهادت در راه خدا اس .
البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه ع د اهلل و اولو

يم الفائزون

کسانی که در راه خدا جهاد و م ارزه می ک د و جان خود را در راه خدا می دي د در نزد خدا بهترخن انسانها يست د و رست ارند .
پدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم  ،کشهور اسهشمی در حها ج ه

اسه و احتیها بهه نیهروی انسهانی دارد وظیفه مها مسهلمانان اسه کهه بج هیم و انشهاء اهلل پیهروز

شوخم و به يم ی شما توصیه می که م سهخ رانیهای امهام را گهو

ک یهد و بهین دخ هران پخهش ک یهد  .و در خهط والخه فقیهه حرکه ک یهد کهه يمهان والخه فقیهه

رسههو اکههرم اسه  .نمازيههای شه را برپهها دارخههد کههه نمههاز شه گ ايههان روز را پهها مههی ک ههد  .و در آن امههام عزخههز خمی ههی روح اهلل را دعهها ک یههد گههو

بههه فرمههان

روحانی مسوو و متعهد باشید  ،تا می توانید به اسشم خدم ک یهد  .دنیها را دوسه نداشهته باشهید کهه دوسهتی دنیها آغهاز يهر گ هايی اسه دشهمن دنیها باشهید و ايه
او دوس بدارخد آخرت و اي او را امر بهه معهرو ک یهد و نههی از م کهر  .شهما کهه مهی دانیهد دنیها ارز
نديید  .پ

نهدارد و آخهر

مهر اسه چهرا مهر بها شهراف را تهرجی

به خاری اسشم بروخد و در راه اسشم اخثهار ک یهد تها در آخهرت روسهفید باشهید  .مها کهه زنهدگیمان خهدمتی بهه اسهشم نکهرد شهاخد مرگمهان خهدمتی باشهد بهه

اسشم  .پدر و مادر که زحمتها براخم کشهیدخد اسهشم اجهر شهما را خوايهد داد  .مهادرم اجهر شهما بها فارمه زيهرا (ع) و پهدر اجهر شهما نیهز بها ابها ع هد اهلل الحسهین (ع) و
خوايرانم اجر شما با زخ

مادرم از اخ که من در برابهر دسهتورات شهما نافرمهانی کهردم مهرا عفهو ک یهد  .پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم امیهدوارم يهر گونهه نهاراحتی از

من دخده اخد مرا عفو ک ید و از مادرم می خوايم که شیر
،پ

را حشلم ک د  .مهادر ،مهن کهه از علهی اک هر امهام حسهین عزخزتهر نیسهتم کهه بهرای اسهشم بهه شههادت رسهید

ب بارخد که کشهته شهدن و مهر مهن يهم بهرای اسهشم و در راه اسهشم باشهد  .در ضهمن از کلیه اقهوام و آشه اخان و دوسهتان و يمسهاخ ان و يهر کسهی کهه بهه

نحوی با من تما
بخصو

داشته می خوايم در برابر خطاياخم مرا عفهو ک هد و ب خشه د  .از کلیهه اقهوام مهی خهوايم کهه بخهارر مهن ل ها

سهیاه بهر تهن نک هد و گرخهه نک هد

شما پهدر و مهادر و خهوايران و بهرادرانم  .شههید کهاری کهه مهی ک هد بهرای رضهای خهدا اسه و در راه اسهشم اسه و ای پهدر و مهادر اگهر در بهین راه کهربش

شهید شدم در کربش و اگر در نج شهید شهدم در نجه و اگهر جهای دخ هر شههید شهدم در رضهوان شههدای آبهاده رشه

بخها بسهاارخد و از خهدا بخوايیهد کهه اخهن

يدخه ناقابه را از شههما باههبخرد  .در روز جمعههه مههرا بخهها بسههاارخد  .اللهههم انههزع العجه و الرخههاء و الک ههر و ال غههی و الحسههد و الضههع و الشه

و الههوين و االسههقام و

الخبالن و المکر و الخدخعه و ال لیه و الفساد و من سمعی و بصری و جمی جوارحی و خب ب اصیتی الی ما تح و ترضی .........
پروردگههارا  ،خههودبی ی  ،رخهها  ،تک ههر  ،سههتم ری  ،حسههادت  ،نههاتوانی و ت لههی  ،دودلههی و سسههتی  ،پرخشههانی  ،خههواری  ،فرخ ه و نیرن ه
چشم و گو

 ،بههشی نههاگوار و ت هکههاری را از

و يم اعضای من دور کن و مرا به ير رر که دوس داری و می پس دی راي ماخی کن .

اللهم اصل لی دخ ی البی يو عصمه امری و دنیای البی فیهما معاشی و اصل لی آخرتی التی فیهما معادی و جع الحیوه زخاده لی فی ک خیر ......
بارالها  ،اصشح کن براخم دخن مرا که ن هدار امر مهن اسه و دنیهاخم را کهه در آن معها

مهن اسه و آخهرتم را کهه در آن معهاد مهن اسه و زنهدگی را چ هان قهرار بهده

که خوبی را براخم افزون ک د .
رب ا افزع علی ا ص را" و ث

اقدام ا و انصرنا علی القوم الکافرخن .

پروردگارا برخهز بهر مها شهکی اخی را و اسهتوار سهاز پايهای مها را و خهاری کهن مها را بهر گهروه کهافران .
ندارم  .والسشم
8363/1/3
چهارم آبان  ،8363روز جمعه

خاررات:
موجود نیس .

دخ هر وصهیتی

حمزه آزادی.jpg
7811711111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مهرگان لشنی
تاریخ تولد1651/6/7 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :طالقانی
زندگی نامه:
شهید مهرگهان لشه ی فرزنهد گهودرز لشه ی متولهد  8316/3/16صهادره از حهوزه  3نهی رخهز در آبهاده رشه
گشههود  .په

شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن دخهده بهه جههان

از سههاری نمههودن دوران کههودکی وارد دبسههتان محه زادگههاه خههوخش گردخههد و بهها موفقیه دوران تحصههیشت ابتههداخی و راي مههاخی را پشه سههر گباشه و

وارد مقط متوسطه شهد و در دبیرسهتان آخه اهلل رالقهانی آبهاده مشهغو بهه تحصهی گردخهد  .در فهروردخن مهاه سها  8367بها شهور و عشقهه ای خها
ن رد علیه دشمن بعثهی گردخهد و په
عاشورا درخشید و سا

از دو مهاه ن هرد دالورانهه در تهارخ  8367/3/11در عملیهات بیه المقهد

بهه نهدای حه ل یه

عهازم میهادخن

 7شهرک نمهود و مردانهه و اسهتوار چهون جوانهان واقعهه

گفه و شهرب شههادت را نوشهید و پیکهر پها آن شههید بزرگهوار شههیدی کهه  87سها از بههار عمهر

بیشهتر سهاری

نشده بود در میان خیه مهردم عهزادار و شههید پهرور تشهیی و در زادگهايش و در جهوار تربه پها دخ هر شههدای اسهشم در رضهوان الشههدای آبهاده رشه

بهه خها

سارده شد.
شهههید مهرگههان لش ه ی فههردی مههؤمن و متههدخن  ،باوقههار و بهها اد و مهربههان و متواض ه بههود و از يمههان کههودکی اي ه ع ههادت و نمههاز بههود .در مراسههم مههبي ی بههوخژه
عزاداری ساالر شهیدان حضرت ابا ع داهلل الحسین (ع) شرک می نمود و خکی از اعضای فعا يی ابوالفض بود .
خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

موجود نیس .
شهید مهرگان لش ی.jpg
مهرگان لش ی.jpg
1871316176

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اسماعیل آزادی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه ابن سینا
زندگی نامه:
اسههماعی آزادی فرزنههد خههانی در سهها  8311در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی در آبههاده رش ه
تحصیشت راي مائی را در مدرسه ابن سی ای آباده رش
او عشقه وافری به امام و انقهش داشه و يمهه فکهر

دخههده بههه جهههان گشههود .تحصههیشت ابتههدائی را در مدرسههه يجههرت و

گبراند و بعد از اتمام تحصیشت راي مائی رايی ج هه يای ح علیه بار شد .
رفهتن بهه ج ههه بهود  .از خصوصهیات اخشقهی شههید اخ کهه در برابهر يهر سهخن و عملهی بها چههره ای خ هدان

ولی جدی روبرو مهی شهد و بهدون يهی تهوقعی بهه خهاری بسهت ان و آشه اخان مهی شهتاف  .اسهماعی در عملیهات کهربشی  3و کهربشی  1شهرک نمهود و در عملیهات
کربشی  1از ناحیه سر مجروح گردخد و به مرخصی رف  ،امها ي هوز اثهر مجهروحیتش التیهام نیافتهه بهود کهه بهار دخ هر بخهارر عشه و عشقهه ای کهه بهه ج ه
به ج هه باز گردخد  .او می گف  :بها نثهار خهون خهود امهام و انقهش را خهاری مهی نماخهد  .سهرانجام اسهماعی بهه قربان هاه مهی رود و وجهود

داشه

را وقه تهداوم انقهش

می نماخهد  .وی در آخهرخن عملیهات خهود خع هی عملیهات کهربشی  1زخمهی توسهط نیرويهای عهرا بهه خها عهرا بهرده مهی شهود و در  8366/8/81بهه درجهه واالی
شهادت ناخ و پیکر پاکش پ
شود .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

از  3سها دوری از ورهن در سها  8361بهه خها پها ورهن بهاز مهی گهردد و در گلهزار شههدای آبهاده رشه

بهه خها سهارده مهی

اسماعی آزادی.jpg
شهید اسماعی آزادی.jpg
7811711631

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمود جوکار
تاریخ تولد1651/5/17 :
تاریخ شهادت1633/11/4 :

نام مدرسه :مدرسه ابن سینا
زندگی نامه:
شهید محمود جوکار فرزند کرم در سها  8318در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شههر آبهاده رشه
ابتهدائی را در دبسهتان يجهرت و دوران راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی ابهن سهی ا آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

سهاری نمهود و چهون پهدر

پیهر بهود و توانهاخی کهار نداشه  ،شهههید

مج ور شد مدرسه را تر ک د و جه مخار زندگی خانواده به کهارگری باهردازد  .بعهد از مهدتی عهزم رفهتن بهه ج ههه نمهود  .مهادر

بهه او مهی گوخهد  :بهه ج ههه نهرو

اما او در پاس می گوخد  :مادر من رايی را که انتخا نموده ام باخد بروم.
شهید جوکار در دو مرحله به ج هه يای حه علیهه باره اعهزام مهی شهود و سهرانجام در تهارخ  8366/86/1در م طقهه عملیهاتی شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه
شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای آباده رش

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید محمود جوکار.jpg
7811711381

به خا ساردند .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی زارعی
تاریخ تولد1687/8/5 :
تاریخ شهادت1635/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه ابن سینا
زندگی نامه:
زندگی امه شهید علی زارعی

علی زارعی فرزند کوچ

علی در تهارخ  86تیهر مهاه  8337در شهرسهتان نهی رخهز بخهش آبهاده رشه

جهان گشود  .شهید علی زارعی په

در روسهتای رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه

از گبرانهدن دوران کهودکی در سها  8313بهه مدرسهه رفه  .او در دبسهتان حکمه روسهتای رشه

از اتمام دوره ابتداخی وارد مدرسه راي ماخی ابن سی ای روستای رش
در مدرسههه راي مههاخی يههم تهها پاخههان دوره در

مشهغو تحصهی شهد  .بعهد

شد .

خوانههد و توانس ه بهها موفقی ه اخههن دوره را بههه پاخههان برسههاند  .بعههد از پاخههان رسههاندن مدرسههه راي مههاخی چ ههد سههالی

از پیروزی انقش می گبش  ،او به دالخ ضع مالی و اقتصادی نتوانس به تحصیشت خهود ادامهه ديهد  .چ هد سهالی يهم بهه اتفها پهدر خهود بهه سهر کهار مهی رفه
و به معیش خهانواده کمه

مهی کهرد  .شههید علهی زارعهی از نظهر وخژگیههای اخشقهی در م هز و بیهرون از م هز بسهیار عهالی بهود  .بها خهانواده خهوخش و يمچ هین

دوستان و يم سن و ساالن خود مهربان بود و يی ک
اخن شهید بزرگوار در عملیات کهربشی  1بع هوان ته
پا شهید را به روستای رش
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .

را از خود نمی رنجانید  ،برای اولین بار در تارخ  8361/1/81از ررخ بسیج به ج هه اعزام شد .
تیهر انهداز در ج ههه حضهوری فعها داشه تها اخ کهه در  8361/88/3بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد  .پیکهر

م تق کردند و در گلزار شهدای رش

به خا ساردند .

خاررات:
موجود نیس .
شهید علی زارعی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد حسن مرتضایی
تاریخ تولد1658/3/1 :
تاریخ شهادت1658/3/1 :

نام مدرسه :مدرسه ابن سینا
زندگی نامه:
محمد حسن مرتضائی فرزند محمهد علهی مرتضهائی در تهارخ  8313/6/8در خهانواده ای مهبي ی در شههر آبهاده رشه
از ری مراحه کهودکی بهرای تحصهی وارد دبسهتان يجهرت ابهاده رشه
زادگايش گردخد .چون پدر

گردخهد .په

از توابه نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود  .په

از رهی موفقیه آمیهز دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی ابهن سهی ا واقه در

پاسدار بود و بیشهتر اوقهات خهود را در ج ههه مهی گبرانهد و يهر سهه بهرادر بزرگتهر او نیهز معمهوال" بهه ج ههه يهای حه علیهه باره مهی

شتافت د و حتی خکی از خهوايرانش نیهز مهدتی در پشه ج ههه خهدم مهی نمهود او خهود را ت هها کسهی در خهانواده مهی دخهد کهه بهه ج ههه نرفتهه اسه و لهبا احسها
حقارت می کرد و شور و اشتیا زخادی داش که به ج هه برود  .خکهروز بها اعهشم نهام نوخسهی از رهر سهااه جهه مراجعه بهه ج ههه بهه محه اعهزام مراجعه نمهود
ولی به عل کمی سن او کهه در آن موقه  83سها بهیش نداشه از اعهزام او بهه ج ههه ممانعه کردنهد  .امها او علهی رغهم مخالفه پیهاده حرکه کهرد و په
مسافتی روالنی بدون آ و غبا با خه

کهامیون خهود را بهه مرکهز شهرسهتان نهی رخهز رسهانید و بها دسهتکاری تهارخ تولهد در ش اسه امه ا

کرد  .چون از نظر قیافهه و انهدام چههره او بیشهتر از سهن واقعهی نشهان مهی داد  .لهبا توجهه مسهوولین را بها التمها

از رهی

 ،خهود را بهه بسهیج معرفهی

و واسهطه چ هد نفهر جله نمهوده و بهه ج ههه اعهزام

گردخد.
اخشان بسیار زخاد به امام خمی ی (ره) عش می ورزخد و ت عیه از امهام را واجه مهی شهمرد  .مخصوصها" بهرای اعهزام بهه ج ههه يمیشهه مهی گفه  :دسهتور امهام اسه
من باخد بروم  .آخرخن توصیه ا

اخن بود کهه مهن بهه ج ههه مهی روم و دخ هر بهر نمهی گهردم و از کشهته شهدن در راه خهدا يهی بهاکی نهدارم  .خهارره اعهزام بهه ج ههه

وی مورد توجه ايالی و دخ هر رزم هدگان شهده بهود  .بها وجهود کمهی سهن فهردی قهان و کهم توقه و کهامش" بهی توجهه بهه پوشهش ظهايری و عشئه مهادی بهود  .در
اجتماعات مبي ی شرک می نمود و يمچون سهربازی کوچه
اسطوره تقوا و جهاد يمچهون بهرادر ارجم هد

و فهداکار امها بها روحیهه و اندخشهه ای بهزر گهو

بهه فرمهان ري هر و م جهی خهود بهود  .تها اخ کهه اخهن

شههید حسهین فهمیهده در  83سهال ی بهه ي هام حملهه دشهمن بعثهی در م طقهه شهلمچه در تهارخ  8367/3/3تها آخهرخن

لحظات مقاوم کرده و بعد از بازگش نیرويا به ي هام عقه نشهی ی بهه فهیض بهزر شههادت ناخه و پیکهر مطههر
ورن بازگش و در گلزار شهدای آباده رش
روحش شاد و نامش جاودان

به خا سارده شد .

په

از خهازده سها مفقودخه بهه خها پها

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید محمد حسن مرتضاخی.jpg
1873167861

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مرتضی نگهداری
تاریخ تولد1683/1/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه ابن سینا
زندگی نامه:
شهید مرتضهی ن ههداری فرزنهد عهو

در تهارخ خکهم فهروردخن مهاه  8336در شهرسهتان نهی رخهز و در شههر آبهاده رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه

جهههان گشههود  .شهههید مرتضههی ن هههداری بعههد از پاخههان دوران کههودکی در سهها  8318وارد دبسههتان ابتههداخی يجههرت شههد کههه توانسه اخههن مرحلههه را بههه خههوبی پشه
سرگبارد  .بعد از گبراندن اخن مرحله وارد مدرسه راي ماخی ابهن سهی ا شهد و مشهغو بهه تحصهی گشه و اخهن دوره را بها موفقیه کامه بهه پاخهان رسهاند امها نتوانسه
بهه دالخه مهادی و اقتصهادی و در آمهد کهم خههانواده وارد مرحلهه بهاالتر تحصهی گهردد  .از نظهر اخهش در م ههز آن چ انکهه پهدر
شهید عزخزم ب وخم کم اسه  .اخشهان عشقهه زخهادی بهه مهادر خهود داشه و يمچ هین بهه مهن در کاريهای کشهاورزی کمه

مهی گوخهد  :يهر چهه از خوبیهههای

مهی کهرد  .اخشهان جهوانی بسهیار دلیهر و

شجاع بود  .در زمان انقش اسشمی اخن شهید سا چههارم دبسهتان بهود  .و علهی رغهم سهن کهم در تظهايرات شهرک مهی نمهود  .په

از پیهروزی انقهش اسهشمی در

تارخ  8361/86/1برای اولهین بهار بهه ج ههه اعهزام شهد وبهرای دومهین بهار در تهارخ  8361/81/1بهه ج ههه اعهزام و در يمهین مرحلهه  ،چههار روز بعهد خع هی در تهارخ
 8361/81/81به درجه رفی شهادت نائ آمد و پیکر پا و مقد

اخن شهید بزرگوار در گلزار شهدای آباده به خا سارده شد.

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
"خداهلل فو اخدخهم"

دس خدا باال ترخن دستهاس

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
ب ام اهلل پاسدار حرم خون شهیدان  ،بها سهشم بهر حضهرت مههدی موعهود (عهج) و نائه بهر حقهش خمی هی ک یهر و امه شههید پهرور امهام  ،اخهن صهابرخن و شهجاعان
صههدر اسههشم و بهها درود بههر شهههدای صههدر اسههشم از شهههدای کههربشی خون ههار حسههین (ع) تهها شهههدای گل ههون کفههن غههر و خوزسههتان خمی ههی و بهها سههشم بههر تمههامی

رزم دگان پر توان اسشم که برای پیروزی ح بر بار جههاد مهی ک هد و صهدامیان کهافر را بهه يشکه مهی رسهان د و آشهکار مهی سهازند  .مها رزم هدگان اسهشم نهورخم
و پیروزخم و صدامیان کافر ظلمت د و نابودند(انشاءاهلل)ير چ هد کهه درخه ت وم هد اسهشم بها خهون مهن سهیرا نمهی شهود لکهن از رخخهتن خهون مهن آمرخکهای ج اختکهار
خ

قدم به عق می نشی د  .من از مل شهید پهرور اخهران بهه وخهژه مهردم شهرخ آبهاده مهی خهوايم کهه اگهر شههادت نصهی م گشه  ،بهه جهای عهزاداری بهراخم رله

مغفرت ک ید تا شاخد خداوند از گ ايانم در گبرد  ،يمچ هین حهامی امهام خمی هی باشهید  ،قهدرت خداونهد را دسه کهم ن یرخهد  ،م هاف زمهان يهر که

کهه باشهد او را از

بین ب رخد  ،به خاد خدا و بهه خهاد حضهرت مههدی (عهج) باشهید  ،آخهرت را از خهاد ن رخهد  ،پهدر و مهادر ارجم هد خهود را بهرای جههاد در راه خهدا آمهاده سهازخد و بدانیهد کهه
حیات دنیا يی ارزشی ندارد و مههم حیهات جاوخهد اخهروی اسه  .پهدر و مهادر عزخهزم از اخ کهه بهدون اجهازه بهه ج ههه رفهتم امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید و حهش کهرده
باشید  ،می دانم اک ون که اخن وصی نامه را می خوانیهد بسهیار ناراحه مهی باشهید  .امها باخهد متوجهه باشهید کهه باخهد در راه اسهشم اخهن مشهکشت و سهختیها را تحمه
کرد  ،نصیحتی دارم برای يمه شما از اخن بهرادر کهوچکتر خهود ق هو ک یهد  .او آنکهه بهه نمهاز و دعها خیلهی ايمیه ديیهد  .زخهرا در آن دنیها فقهط يمی هها بهه درد مهی
خورد وما و زنهدگی بهه درد نمهی خهورد و از خهوايران عزخهزم مهی خهوايم کهه بهه حجها خهود ايمیه فهراوان دي هد  .زخهرا حجها شهما از خهون شههدا کوب هده تهر
می باشد  .خداخا گ ايان مرا ب خش و در آن دنیا مرا از عباب مصهون و محفهوظ بهدار  ،خهداخا امهام امه را در پ هاه خهودت حفهظ بفرمها و عمهری رهوالنی و بها عهزت بهر
او ارزانی دار  ،خداخا آن مؤم ان را که در ص جهاد با کافران مان د سد آي ین يم دس و پاخدارند دوس می دارم ،
دوس دارم شم باشم در د ش ها بسوزم
روش ی بخشم به جمعی و خودم ت ها بسوزم
قا الحسین (ع)  :مر با عزت اگر خونین اس  ،بهتر از زندگی ن ین اس .
برادران و خوايران من سفار

می ک م که امهام و روحانیه و مسهوولین اخهن جمههوری اسهشمی را خهاری ک یهد و پشه سهر اخهن ري هر آگهاه و خردم هد حرکه ک یهد و

از يی گونه سختی و مشکلی يرا

نداشته باشهید و در نمهاز جمعهه و جماعه شهرک ک یهد کهه پشه امرخکها و شهوروی در اثهر بهر گهزاری يمهین نمازيها بهه لهرزه در

می آخد .
در آخر پدر و مادر و برادر و خوايرانم يم هی رله بخشهش مهی نمهاخم و از آنهها مهی خهوايم کهه په

از شههادت مهن يهی نهاراحتی در خهود احسها

نک هد و سهیاه

ناوش د و در مهر مهن گرخهه و سهوگواری نک هد  ،بهار خهداخا تهرا بهه بزرگهی و عظمه خهودت قسهم مهی ديهم کهه او امهام عزخزمهان را در ک هار مههدی (عهج) زنهده
ن هداری و يمچ ین شهدای ما را با شهدای کربش محشور ب ردانی .
والسشم

خاررات:
موجود نیس .
شهید مرتضی ن هداری.jpg
مرتضی ن هداری.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید بیگ میرزا فریدونی
تاریخ تولد1688/4/1 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :مدرسه ارشاد
زندگی نامه:
شهید بی

میرزا فرخدونی در تارخ  8333/1/1در روستای رودخور در خ

عشاخری بدنیا آمد ودوران کودکی را در يمان زندگی عشاخری تح مراق

خانواده مبي ی و

پدر

که فردی

مؤمن و با خدا بود پش سرگباش و در سن  7سال ی در دبستان عشاخر ل و محمدی

رودخور شروع به تحصی نمود و با موفقی دوران ابتداخی را به پاخان رساند ولی بعل دور

بودن مدرسه از مح زندگی نتوانس به تحصیشت خود ادامه ديد  ،تا اخ که با يم انقش

اسشمی و دول انقشبی مدرسه راي ماخی رودخور تنسی

شد و شهید فرخدونی سا

او راي ماخی را در مدرسه ارشاد رودخور در سا  8311با موفقی ساری نمود  .بعد از آن

جه کم

به امرار معا

خانواده در نیمه سا دوم راي ماخی مج ور به تر تحصی شد .

اما از آنجا که او تش ه آگايی و دارای پشتکار فو العاده بود مجددا" در سا  8366در

جه ادامه تحصی در مدرسه راي ماخی ارشاد رودخور ث

نام نمود و حدود خکماه از سا

را مشغو به تحصی در مدرسه ارشاد شد تا اخ که حمشت نیرويای رزم ده اسشم علیه

کفار بعثی شدت گرف و به محض اعشم و در خواس نیرو با عجله و شتا به سوی ج هه

شتاف و بمدت سه ماه در ج هه بود و در عملیات ررخ القد

برگش و پ

شرک نمود و پیروز م دانه

از مدتی برای بار دوم با شور و شو فراوان عازم ج هه ن رد ح علیه بار

شد و در عملیات پیروزم د رمضان بدس صدامیان کافر اخن مزدوران آمرخکاخی خونخوار

بسوی خداخش پرگشود و در تارخ  8368/3/13در ج هه کوش

پیکر پاکش پ

از تشیی بر دو

ندای ح را ل ی

مردم مسلمان در گلزار شهدای رودخور واق در امام زاده

سید محمد بخا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
وصیت امه شهید بی

گف و

میرزا فرخدونی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا" کانهم ب یان مرصو

.

خداوند آن مؤم ان که در ص جهاد با کافران مان د سد آي ین پیکار می ک د  ،دوس می
دارد ( .ص ) 3 -
بعد از شهادت به خکتاخی خداوند متعا و شهادت دادن به محمد ( ) رسو و فرستاده
خدا و شهادت به اخ که علی (ع) و خازده فرزند
اخ جان بی

جانشین بر ح پیغم رند .

میرزا فرخدونی داورل انه عازم ج هه يای ح علیه بار شدم تا با خزخدخان

زمان بج م و به فرمان ري رم عم کرده باشم  .وصی نامه ای اس که در ي ام حرک
به خط مقدم ج هه ن اشته ام اما سشم ای پدر بزرگوارم ای کسیکه ش و روز زحم
کشیدی و مرا بزر کردی  ،مرا پروردی با رنجهای فراوان  ،مرا بزر کردی تا در آخ ده بازوی
تو باشم  ،اما ای پدر بزرگوارم می دانی که خاری اسشم نمودن از ير چیز واج و الزم تر
اس خداوند به تو ای پدر کم

کدپ

اخ

به خاری اسشم شتافته اخم  ،ای پدرم من که

نمی توانم رنجها و زحم يای تو را ج ران ک م اما از خداوند می خوايم ترا بیامرزد .
و سشم ای مادر  ،ای مادری که ش ها خوا را بر خود حرام نمودی و مرا بزر کردی ،
ش ها تا ص بیدار ماندی و برای اخ که مرا بزر ک ی و باروری ير رنج و مشقتی را بر خود
يموار نمودی  .ای مادر خقین دارم که نمی توانم زحمتهای ترا ج ران ک م اما از خداوند
ت ار و تعالی از برای تو رل آمرز

می ک م مرا حش کن .

اما ای برادرم سشم بر تو  ،ای برادرم اگر من به فیض شهادت نائ آمدم نک د ناراح شوی
باخد بعد از من اسلحه مرا بر دو

گیری و به خاری روح اهلل  ،ري رت  ،امام  ،پیشواخ ،

باخد راه مرا ادامه ديی .
و سشم ای خوايرم از تو خوايش می ک م در عزاخم کمتر گرخه ک ی و زخ
رسال زخ ی را بر دو
آمرز

ک ید .

خاررات:
موجود نیس .
فرخدونی بی

میرزا.jpg

1878311811

گونه باشی و

گیری  ،باالخره در مر من زاری و گرخه کم ک ید و براخم رل

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید فرهاد رضایی
تاریخ تولد1681/6/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه ارشد کوشکک
زندگی نامه:
چه حشجها رفته برداريا

چه فرياديا مرده در کويها

بود کیش من مهر دلداريا

يمی گوخم و گفته ام باريا

شهید فرياد رضهائی فرزنهد محمهد ياشهم در خهرداد مهاه سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در خکهی از روسهتايای بخهش آبهاده رشه
آمد  .از يمان زمان کهودکی اسهتعدادی فهو العهاده داشه  .دوران ابتهدائی را در دبسهتان شهی مفیهد ( شهها سهاب ) روسهتای کوشهک
موفقی در تحصی در دبسهتان نمونهه بهود  .په
رههو دوران تحصههیلی خههود نسه

بها موفقیه گبرانهد و از نظهر

از گبرانهدن دوران ابتهدائی تحصهیشت راي مهائی را در مدرسهه راي مهائی ارشهد روسهتای کوشهک

بههه معلمههان و يمکشسههانش احتههرام خاصههی قائه بههود و فههردی گشههاده رو  ،خههو

بسیار نیکو و مهربان با پدر  ،مهادر  ،بهرادران و خهواير

اخههش و خههو

ب هام کوشهک

بهدنیا

شهروع نمهود  .او در

برخههورد بههود  .اخشههان اخشقههی

داشه و مهی تهوان گفه در م هز از بهین افهراد خهانواده نمونهه و بهرای دخ هران واقعها" ال هو بهود  .رزم هدگان

اسشم را بسیار دوس می داشه  ،عاشه ج ههه و شهیفته و دل اختهه امهام (ره) بهود  ،يمیشهه پهرتش

و زحمهتکش بهود و لحظهه ای آرام نمهی نشسه  ،عشقهه خاصهی

به تخصصهای ف ی و الکترخکهی داشه و اوقهات فرغه را بها سهاختن وسهاخ برقهی نظیهر پ کهه  ،چهراغ خهوا و غیهره مهی گبرانهد  .در انجهام فهرائض دخ هی کوتهايی
نمی کرد  ،در مايهای م ار رمضان بدون سحری روزه می گرفه و بسهیار سهاده  ،مخلهص  ،بهی آالخهش و فهروتن بهود  .سها سهوم راي مهائی بهود کهه بهه فکهر رفهتن
به ج هه افتاد و بعل عشقه وافری که به ج هه و يم شی ی با رزم دگان اسهشم داشه چ هدخن مرحلهه جهه اعهزام بهه شهرسهتان نهی رخهز رفه امها بهه عله سهن کهم
از رفت ش جلوگیری می کردند  .تا اخ که باالخره در آذرماه سها  8363بها افهزاخش سهن خهود در فتهوکای ش اسه امه بهه ج ههه اعهزام شهد و در جهوا بهه پهدر و بهرادر
که از رفتن او ممانع می کردند گف :
اگر مرا تکه تکه ک ید بر نمی گردم و اگر من به ج هه نروم فردای قیام جوا پیغم ر و امام حسین را چه می ديید ؟
برادران اخشان ب امهای اک ر رضائی و حسین رضائی نیز رزم ده می باش د و آقای اک ر رضاخی  %11از سشمتی خود را در راه اسشم و انقش فدا نموده اس .

يمس رانش نق می ک د کهه  :بیشهتر اوقهات فراغه خهود را بصهورت مطالعهه و حضهور در جلسهات مهبي ی و ن ه هانی مهی گبرانهد  .مهدت سهه مهاه از حضهور اخشهان
در ج هه گبشته بود و موق تسوخه حسابش بود اما با اخ کهه اکثهر يمرايهان بهه محه سهکون خهود برگشهته بودنهد او بها ارهشع شهده بهود کهه عملیهاتی در پهیش اسه
جه شرک در عملیات در ج هه ماند .
سرانجام پ

از گبش سه مهاه از حضهور اخشهان در گهردان کمیه روز بیسه و يفهتم بهمهن مهاه  8363در عملیهات والفجهر  1ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در جهاده

فاو  -ام القصر با دخ ر دالور مردان گردان کمیه بهه محاصهره دشهمن درآمهد و مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
پا ورن بازگش و در گلزار شهدای روستای کوشک
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
شهید فرياد رضاخی.jpg
1873111111

به خا سارده شد .

په

از دوازده سها مفقودخه بهه خها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید جهانشاه اکبرپور
تاریخ تولد1686/6/5 :
تاریخ شهادت1631/6/1 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
شهید جهانشاه اک رپهور در په جم خهرداد  8333در خهانواده ای زحمهتکش و عشقم هد بهه سهرور شههیدان امهام حسهین (ع) در شهرسهتان نهی رخهز متولهد شهد  .او در اخهن
خانواده  6سا از زندگی خود را گبارند  .تا اخ که رايی دبستان قاضهی ر ار هاخی شهد و يهر سها بها نمراتهی بهتهر بهه کهش
دوران دبسههتان وارد مدرسههه راي مههاخی بزرگههی گردخههد و په

از سهاری نمهودن

بهاالتر مهی رفه  .په

از آن بههرای گههرفتن دخههالم دوران دبیرسههتان خههود را در دبیرسههتان امههام خمی ههی (ره) آغههاز کههرد  .در يمههین

دوران بود که بیشتر و بهتهر بها اختشفهات ر قهاتی مسهتک ر و مستضهع و ج اخهات رژخهم شاي شهايی آشه ا شهد و يمهراه بها مله بیهدار و شههید پهرور  ،فرخاديهای ضهد
است دادی و ضد استک اری را سهرداد  .در اخهن زمهان بها نواريهای امهام و اعشمیهه يها بیه ش او زخهادتر شهد  ،يمیشهه در مجهال
خصوصا" يینت عزاداری امهام زادگهان بها عشقهه شهرک مهی کهرد  .جهوانی ايه ورز

عهزاداری و سهوگواری امهام حسهین (ع)

و بها شهور و غیهرت بهود و نمهی توانسه شهايد رجهز خهوانی دشهمن در خها

میهن اسشمی باشد لبا  .اخن جوان با شور و عشقه وافهری کهه بهه اسهشم و قهرآن و دخهن و مکته داشه در بسهیج شهرسهتان ث ه نهام کهرد و از آنجها کهه اخهن ج ه
را سعادتی بهرای عاشهقان شههادت مهی دانسه بهرای دفهاع از سهرزمین اسهشمی در تهارخ  8368/8/11داورل انهه از رهر بسهیج شهرسهتان نهی رخهز عهازم ج ههه مهی
شود و بهمراه ساخر رزم هدگان نهی رخهزی در خهط پداف هدی دشه ع ها

مسهتقر مهی گهردد  .يمسه رانش نقه مهی ک هد کهه در دشه ع ها

شههید اک رپهور بطهور

چشم یری به درون خهود فهرو رفتهه و بهه دعها و نیهاخش و قرائه قهرآن مهی پرداخه  ،بطورخکهه آثهار شههادت و سهیر الهی اهلل در سهیماخش يوخهدا شهده بهود  .از آنجها
يمراه ساخر يمرزمهان عهازم خرمشههر مهی شهود و در عملیهات آزادسهازی خرمشههر شهرک مهی ک هد  .در تهارخ  8368/3/1در عملیهات بیه المقهد
نو به مع ود خود می پیوندد و اولین سفر به ج هه را به سفری بهه سهوی مع هود خهوخش ت هدخ کهرد .پیکهر پها و مطههر
شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در نزدخکهی په

در گلهزار شههدای نهی رخهز بهه خها سهارده

الهههههبخن آم هههههوا و يهههههاجروا و جايهههههدوا فهههههی سههههه ی اهلل بهههههاموالهم و انفسههههههم اعظهههههم درجهههههه ع هههههداهلل و اولوههههه

يهههههم الفهههههائزون

( سوره توبه آخه ) 16
خا اخها البخن آم وا لم تقولون ماال تفعلون
ای کسانیکه اخمان آوردخد چرا به آنچه می گوئید عم نمی ک ید .
( سوره ص آخه ) 1
شکر خدا که نعمتش شام حالم شد و توانستم در صح ه ن رد حه و باره شهرک که م و در راه خهدا جههاد که م  .مهن مهی خواسهتم يمهانطور کهه خداونهد متعها مهی
فرماخد ير مسلمان باخهد وصهی ک هد  ،مهی خواسهتم چ هد خطهی ب وخسهم  ،بهرادران و خهوايران مهن در زنهدگی چیهزی نداشهتم و نهدارم  ،جهز کولهه بهاری از گ هاه  ،مهی
مهی ک هد خها مهی خوان هد و خها مهرا مهی ش اسه د رله بخشهش که م و از آنهها تقاضها مهی که م کهه اگهر از مهن بهدی

خواستم از يمه کسانیکه به وصی نامه ام گو

دخده اند مرا بخارر خدا ب خش د که من از آتهش دوزخ مهی ترسهم وای بهرادران کهه شهما دارخهد بهه وصهی مهن گهو

مهی ک یهد يهر چ هد مهن کهوچکتر وگ ايکهارتر از

شما يستم می خوايم ب وخم:
ای برادران کمی به خود آئید و برگردخد  ،خدا شايد اس که من خ

گ هکار يستم ولهی خه

مرت هه خهدا مهرا بهه سهوی خهود رل یهد  ،مهن کمهی بهه خهود آمهدم  ،دخهدم

ای وای چقههدر از زنههدگی عق ه افتههاده ام  ،بههه فکههر روز قیام ه افتههادم و ترسههیدم  ،شههما يههم بترسههید و بههه راه اهلل بیائیههد و بههه قههرآن توجههه ک یههد و مع ههی يههای آن را
بخوانید  ،ب ی ید خدا چه می گوخد و در پاخان می خواستم چ د کلمه ای برای خانواده ام ب وخسم :
پدر و مادر عزخز سشم عر

می ک م  ،حاال کهه اخهن وصهی نامهه بدسه شهما عزخهزان رسهیده اسه مهن در ابهدخ قهرار گرفتهه ام و از شهمايا فقهط رله و تقاضهای

بخشش می نماخم و امیدوارم که مرا حش ک ید و مرا ب خشید و نک د کهه مهر مهن باعهث نهاراحتی شهما بشهود  .پهدر بزرگهوارم از روزخکهه پهای بهه دنیها نههاده ام تها بهه
امروز که خود را ش اختم در آغو

باز و پر مح

شما  ،چه رنجها و زحماتی کهه دربهاره مهن متحمه شهده اخهد  .پهدرجان مهرا ب خشهید کهه بهی خ هر بهه ج ههه آمهده ام

 ،زخرا چیزی که در من بوجود آمده بود بغیر از خدم به اسشم و قرآن چیز دخ ری ن ود .
و مادر عزخزم ای نور خدا دادی کهه بهه فهدای دامهن پاکه  ،و ای کهه قله رئوفه را در اختیهار مهن گباشهتی و نتوانسهتم ج هران زحماته را بکه م  ،از تهو مهی خهوايم
که يی گرخه و ناراحتی درباره من نک یهد  ،زخهرا کهه باخهد مهر  ،شهرافتم دانه باشهد و از شهما رله بخشهش مهی که م و مهی خهوايم مهرا حهش ک یهد و شهما صه ر را
پیشه ک ید  ،ان اهلل م الصابرخن  ،از شما معبرت می خوايم کهه نتوانسهتم خه

فهرد مهؤمن باشهم  ،امها در مقابه عهد الههی توبهه کهردم و جهانم را فهدای اسهشم کهردم

 ،ولی اگر اخ کار را نمی کردم مر مرا دن ا می کرد  ،اما من به دن ا تقواخی که بدس آوردم بدن ا مر با شر راه افتادم .
و ای مادر و پدر خدا می خوايد در اخن ج

شهما را بیازماخهد کهه ب ی هد شهما چ ونهه افهرادی يسهتید و افتخهار ک یهد کهه توانسهتید خه

ک ید .
( البی خل الموت و الحیاه لی لوکم انکم احسن عمش )......
اوس خداخی که مر و زندگی را آفرخد تا بیازماخدتان که در صح ه پیکار ح علیه بار کدامین از شما نیکوکار ترخد .
در پاخان از يمه شما حش خوايی می ک م و تقاضا می ک م که يمه شما بخارر خدا و قرآن مرا ب خشید و شما را به تقوا سفار
با درود به ري ر ک یر انقش امام خمی ی
جهانشاه اک ر پور

8368/1/86

خاررات:
موجود نیس
جهانشاه اک ر پور.jpg
1873381716

می ک م .

يدخهه ناقابه بهه اسهشم يدخهه

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید کریم پور زین العابدین
تاریخ تولد1686/3/1 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
کرخم پور زخهن العابهدخن فرزنهد محمهد در تهارخ  8333/6/8در خهانواده ای مهبي ی در نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود او دوران ابتهداخی را در مدرسهه امیهر ک یهر نهی
رخز با موفقی پش سر نهاد و وارد مدرسهه راي مهاخی شهد و په
مسوولیتی که در برابر ج
ررخ القد

از پاخهان اخهن دوره وارد دبیرسهتان امهام خمی هی (ره) شهد و بهه تحصهی ادامهه داد امها بهدلی احسها

می کرد وظیفه خود دانس کهه بهه ج ههه بهرود  .لهبا بهرای اولهین بهار در تهارخ  8366/1/1بهه ج ههه اعهزام شهد و توفیه خافه در عملیهات

شرک ک د  .در اخهن عملیهات از ناحیهه دسه چه مجهروح شهد و در خکهی از بیمارسهتانهای اصهفهان بسهتری شهد  .کهرخم دارای اخهش نیکهو و پسه دخده

بود بطوری که يمه را مجبو خهود کهرده بهود او خه

بسهیجی مخلهص و بها خهانواده خهود بسهیار مهربهان بهود او در دوران انقهش سهن کمهی داشه امها شهدخدا" بها

رژخم پیشین م ارزه می کرد  ،حتی مورد ضهر و شهتم مهزدوران سهتم شهايی قهرار گرفه  .او ق ه از دومهین اعهزامش عکسهی از خهود تهیهه کهرده بهود و بهه خهانواده
گف اگر خدا انشاء اهلل مهرا پهبخرف اخهن عکه

را بهرای شهما آمهاده کهرده ام  ،گوخها مهی دانسه اخهن سهفر آخهر اوسه و په

از آن در تهارخ  8361/8/88بهه ج ههه

اعههزام شههد و در خههط پداف ههدی مشههغو م ههارزه گردخههد و سههر انجههام در م طقههه جفیههر و در حملههه خی ردرتههارخ  8361/81/83بههه فههیض شهههادت نائه شههد و بههه آرزوی
دخرخ ه خود رسید و پیکر پا و مطهر

درگلزار

شهدای نی رخز به خا سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
البخن آم وا و ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه ع داهلل و اولو

يم الفائزون

آنانکههه اخمههان آوردنههد و از ورههن يجههرت کردنههد و در راه خههدا بهها مهها و جانشههان جهههاد کردنههد  ،آنههان را نههزد خههدا مقههام بل ههدی اسه و آنههان بخصههو
سعادتم دان دو عالم د ( .توبه )16 -

رسههت اران و

از شهادت خوشحا باشید و به آسانی از آن استق ا ک ید .
حضرت علی (ع)
مث حسین در ج

وارد شدخم و باخد مث حسین به شهادت برسیم .

امام خمی ی (ره)
بار پروردگارا تو را شکر که چ ین شرب شهادت  ،اخن خ انه راه رسهیدن انسهانها بهه خهودت را بهه مهن ب هده حقیهر و فقیهر و گ ايکهار خهود ارزانهی داشهتی  ،بهار پروردگهارا
ترا شکر که اخن ت ها راه نعم خدا پس د خود را بر اخهن انسهان ذلیه عطها فرمهودی و مهن ت هها راه سهعادت خهوخش را شههادت در رايه خهافتم و چهه زخ اسه کهه مهن
با زبان کوچکترخن وسیله خود اعأل ترخن و ارزشهم د تهرخن ارزشهها را گهرفتم و اخهن نیسه جهز لطه و ع اخه پروردگهار نسه

بهه ب هده ا

 .خداونهدا شههادت نصهی م

کن که روز عاشورای حسی ی نصی علی اک ر و امام حسهین کهردی  ،شههادت نصهی م کهن کهه در محهرا نصهی علهی کهردی  .مهن وصهی چ هدانی نهدارم ولهی چ هد
کلمه روی اخن صفحه کاغب می آورم تها آن م افقهان و کهور دالن ن وخ هد کهه فرخه خهورد  ،خها نمهی دانسه ج ههه چیسه  .مهن فقهط و فقهط بهه خهارر خهدا  ،بهرای
رضای خدا به ج هه اعزام شدم  ،تا از دو پیروزی خکی را بدس بیاورم خا پیروز شوم خا شهید .
اخن کاغب را می نوخسم تا دنیا بداند که بهه سهوی خهدا رفهتم و خهدا مهرا پهبخرف و تهو ای امهام  ،ای عصهاره تهارخ  ،بهدان کهه بها حرکته  ،حرکه اسهشم را در تهارخ
جدخد شروع کردی و آزادی مستضهعفان جههان را  ،تضهمین کهردی و بهدان ای امهام تها لحظهه ای کهه خهون در ر مها جوانهان اسهشم اسه نمهی گهبارخم خهط پیهام ر
گونه تو که به خط ان یاء وص اس به انحرا کشیده شهود  .يهر شههیدی کهه در صهدر اسهشم بهه لقهاءاهلل برسهد بهار مسهوولی يمهه مها بیشهتر مهی شهود  ،ای خهدا بهه
نام تو قسم می خورم که آنطور که تو می خوايی ير گز نمی توانم در دنیها باشهم په

خهدا بهه بزرگهواری خهودت مهرا زودتهر از دنیها بهردار تها کمتهر گ هاه کهرده باشهم در

پاخان از برادران دخ ی خودم می خوايم که فرزندی برای پهدرم باشه د تها نک هد اخهن پهدر پیهر احسها

نهاراحتی و ت ههاخی بک هد و از پهدرم کهه نتوانسهتم حه پهدری را ادا

ک م رله بخشهش مهی که م و از بهرادران و خهوايران از اخهن کهه نتوانسهتم بهرادر خهوبی باشهم حهش بهودی مهی رله م  .امیهدوارم بهرای شههادتم گرخهه نک یهد و ای
دوستانم از اخ که نتوانستم دوس خوبی باشم  ،حهش بهودی مهی رله م  .يمهه مهردم مهرا ب خشه د و يهر که
ب یرد  .در پاخان حتما" مرا با ل ا

رل هی از مهن دارد حتمها" از غشمرضها پهورزخن العابهدخن

رزم به خا بساارخد  ،حتما" مهرا در ک هار ق هر شههید فقیههی بهه خها سهاارند  ،دلهم مهی خوايهد کهه امهام جمعهه محتهرم نمهاز مهرا

بخواند در صورت ن ودن امام جمعه  .موق حا سید علی فقیه برادر امام جمعه  ،از يمهه مهردم نهی رخهز مهی خهوايم کهه مهرا ب خشه د تها خهدا مهرا ب خشهد و اخهن را مهی
گوخم که در دعای کمی و توس دعا ک د که خدا مرا ق و ک د .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
موجود نیس .
کرخم پور زخن العابدخن.jpg
فوت والدخن

والسشم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد دشتبانی
تاریخ تولد1681/1/1 :
تاریخ شهادت1631/8/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
شهید محمد دشت انی در سا  8331در خهانواده متهدخن و مهبي ی بهدنیا آمهد  .در سهن  6سهال ی پهدر

را از دسه داد  .مهر پهدر در روحیهه او تهنثیر بسهزائی داشه .

او از يمههان دوران کههودکی رعههم تله فقههر و ت دسههتی را چشههید  .ضههع مههالی از خکسههو و نداشههتن پههدر از سههوی دخ ههر او را متوجههه خههانواده و زنههدگیش مههی کههرد  .در
سا  8331رايی مدرسه شد او شاگرد ممتاز و نمونهه بهود تابسهتانها را در گرمهای زخهاد و حتهی اخهام تعطیه را در سهرمای زمسهتان در کهوره يهای آجرپهزی بهه کهار مهی
پرداخ تا بتواند کم

خرجی برای خود و خانواده ا

تهیه ک د مقهداری از پهولی کهه از اخهن راه بدسه مهی آورد بهه بی واخهان کمه

مهی کهرد زخهرا کهه خهود از ر قهه

محروم اجتماع بود  .از سرن ون شدن رژخم شايی او بسیار خوشحا بهود چهرا کهه بهه آرزوی خهود کهه يمهان آزادی در زخهر لهوای اسهشم بهود رسهیده و معتقهد بهود دخ هر
زمان حکوم ج اران و ظالمان در میهن اسشمی ما به پاخهان رسهیده اسه  .شه ها کهه بهه خانهه مهی آمهد بهه خوانهدن قهرآن و دعها مشهغو مهی شهد  .بها شهروع ج ه
تحمیلی عرا علیه اخران شهید محمد دشت انی در بسیج ث ه نهام و بهه مجهرد تمهام شهدن دوره آموزشهی خهود را آمهاده اعهزام بهه ج ههه کهرد و جهز ج یهدن بها کفهار و
عش به اهلل و فرمان ري ر يی چیز براخش مفههوم نداشه بهرای اولهین بهار حهدود  1مهاه بهه ج ههه رفه و در عملیهات فهت الم هین شهرک داشه و ي هوز چ هد روزی
ن بشته بود که دوباره تصمیم گرف به عازم ج هه شود اما چهون محمهد ت هها سرپرسه خهانواده بهود از رفهتن او بهه ج ههه کهه بهرای سهومین بهار بهود جلهوگیری کردنهد
 .در نتیجه در بسیج شیراز ث ه نهام و از يمهان جها بهه ج ههه اعهزام شهد و در عملیهات رمضهان در تهارخ  8368/3/86شهرک نمهود و بهاالخره په
در يمین عملیات بود که به شهادت رسهید و پیکهر مطههر

در گلهزار شههدای نهی رخهز بهه خها سهارده شهد  .آقهای دکتهر سهیاو

از دالورخههای زخهاد

فیهروزی نهژاد خکهی از يهم رزمهان

اخشان وی را چ ین وص می نماخد  :شهید محمهد دشهت انی کهه خداونهد روحهش عهالی اسه  ،متعهالی بفرماخهد  ،خکهی از بچهه يهای مخلهص و مستضهع و ختهیم بهود ،
خع ی کسی بود که از کودکی ساخه پدر باالی سر

ن هود  ،مها بهه اتفها بهرای رهی دوره آموزشهی بهه کهازرون اعهزام شهدخم  ،آنجها اخشهان از مها جهدا شهد و بهه قسهم

امدادگری رف  ،چون نیاز زخادی به امدادگر بود  ،بها اصهرار مسهوولین اخشهان بهه قسهم امهدادگری رفه  ،امها محه اسهتراح مها خکهی بهود  ،اخهن شههید عزخهز مهداح
بود  ،در پادگان آموزشی شههید دسهتغی کهازرون صهدا زد بچهه يها بل هد شهوخد مهی خواي هد مها را بهه کهربش ب رنهد  ،بها خه
شروع به نوحه خواندن کرد  ،چ د ماه بعد اخشان به شهادت رسید  ،مهن بهه بچهه يها گفهتم بهاالخره خهود
جز دسته ادوات 8بودند  ،چون دوره امدادگری اخشان به پاخان رسیده بود .

لحهن عجیه و خالصهانه ای مهی گفه و

ت ههاخی بهه کهربش رفه  ،ال تهه زمانیکهه بهه شههادت رسهیدند

وصی نامه:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خا اختها ال ف

المطمو ه  ،ارجعی الی رب

يان ای نف

مطمون و آسوده  ،بهازگرد بهه سهوی پروردگهار خهوخش کهه تهو خشه ودی از نعمهات ابهدی و او راضهی اسه از سااسه زاری تهو در دنیها  ،په

شو در ص ب دگان متقی و سا

راضیه مرضیه  ،فادخلی فی ع ادی  ،وادخلی ج تی.

داخ شو در بهش .

بیها و داخه

( سوره فجر آخه ) 17/36

با سشم به ري ر ک یر انقش و صیتم را شروع مهی که م  ،پروردگهارا ای ر شههدا مهن در زنهدگی و در مهدت زمهانی کهه از نعمهات تهو بهه يهر نحهو اسهتفاده مهی کهردم
متنسفانه نتوانستم که با زبان  ،با قلم  ،با قدم  ،با فکهر و بها تمهامی وجهود در رايه حتهی خه

قهدم مث ه بهردارم  ،خهداخا اخ ه

از تهو مهی خهوايم کهه بهه مهن توفیه

ديی که بتوانم با جان و با خهونم کهه بزرگتهرخن سهرماخه ام در زنهدگی اسه در راه تهو اخثهار که م و نهها اسهشم را بها خهونم سهیرآ تهر که م  ،تها شهاخد بتهوانم ج هران
گ ايان گبشته ام را ب ماخم آمین خا ر العالمین .
خا غفار البنو تو خود می دانهی کهه تمهامی رهو زنهدگی ام را در خسهران و معصهی کهاری گبرانهده ام و يهر لحظهه کهه از زنهدگی ام مهی گبشهته در وررهه جهاله و
گمرايی بیش از پیش غوره ور می شدم  ،حا که تو به مهن توفیه دادی و ع اخه کهردی کهه بها چهراغ يهداخت را يهم را بهاز ش اسهم و خهودم را در رايه قهرار ديهم
با تمامی وجود ير چ د که می دانم :
گر  ،به ير موخی زبانی با شدم
ترا ساا

شکر خ

نعم نتوان گفتن از يزار

می گوخم و شکر اخن نعم را بهه جهای مهی آورم باشهد کهه بهر ب هده حقیهر و ناتوانه تهرحم کهرده و مهرا بهه درگهاه خهودت باهبخری تها اخ کهه توانسهته باشهم

الاق مقداری از گ ايانم را بکايم و بار س ین و کمر شکن گ اه را س
و اخ

تر کرده و سرخعتر بسوخ پرواز ک م .

به شما زخ یان اخن توصیه را می ک م کهه مهن خهونم و جهانم را ت هها و ت هها بهه خهارر خهدا و بهرای تقهر بهه او و بهرای جامهه عمه پوشهیدن بهه ايهدا امهام

عزخز خمی ی ک یر که يمانا سخن و کشم او کهشم قهرآن اسه  ،فهدا کهردم  ،اگهر مهی خوايیهد زخ ه وار حراسه و پاسهداری ک یهد از خهون حسهی ی يها باخهد نیتتهان را
خالص ک ید و با تمامی وجهود گهو

بفرمهان امهام عزخهز باشهید تها اخ کهه خداونهد نعمهتش را بهر تمهامی زخهاد ک هد و شهما يهم از اخهن راه شهکرگباری ک یهد از نعمتههای

الهی  .انشاء اهلل و باز يم سخ م با زخ یان اس و باخد شعارتان اخن باشد که :
ما زنده به آنیم که آرام ن یرخم

موجیم که آسودگی ما عدم ماس

برخیزخد و با دشم ان خدا و انسانی حتی اگر بزرگترخن قهدرت شهیطانی باشهد قتها ک یهد و در راه خهدا جههاد ک یهد و يهر لحظهه خهاد خهدا را در وجودتهان زنهده ک یهد کهه
 ( :اال ببکر اهلل تطمون القلو )  ،د آرام گیرد به خاد خدا .
از کلیه دوستانم می خوايم که مرا حش ک یهد از مهادر بزرگههاخم  ،مهادرم  ،پهدربزرگم  ،بهرادرم و کلیهه اقهوام مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک یهد  ،مهرا ب خشهید و افتخهار
ک ید که فرزندتان را در راه خدا و برای خدا يدخهه کردخهد  ،و يرگهز از علهی اک هر امهام حسهین (ع) عزخزتهر نیسهتم و دعها ک یهد بهرای امهام عزخزمهان و دعها ک یهد کهه بها
شهدای کربش محشور گردخم .
از خوايرانم می خوايم که در برابر مصائ مان د زخ

( ) ص ر و استقام داشته باش د و مان د کوه استوار باش د .

از خداوند بزر می خوايم کهه اخهن بهدنی کهه خهود او بهه مهن عطها فرمهود در راه او متششهی شهود و خهونش سهیلی شهود کهه کاخههای ظلهم و سهتم را از رخشهه و جها
برک د و مزدوران و ظالمان را در خود غر ک د  ،و از خون سهرخم اللهه يهای گل هونی بروخهد تها اخ کهه نوخهد ديهد بهه مستضهعفان جههان کهه از اخهن بهه بعهد کامهاختهان
که تمامی اوقاتش تلخی چشیده اخ
به امید پیروزی کام اسشم بر کفر
والسشم

آزادی گواراختان باد .

محمد دشت انی 8368/1/36

خاررات:
موجود نیس .
شهید محمد دشت انی.jpg
شهید محمد دشت انی .jpg, 1محمد دشت انی.jpg
1876161781

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مجید ساحلی
تاریخ تولد1687/11/13 :
تاریخ شهادت1635/8/1 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
کاروان سرخ شهادت با عشقی وص ناپبخر در حرک اسه و يهر روز عاشهقان اخهن کهاروان بهدان مهی پیوندنهد تها زمهانی کهه در گوشهه ای از جههان اسهشم ظلهم و بهی
عدالتی اس اخن کاوران لحظه ای از حرکه بهاز نمهی اخسهتد  ،خهون شههید درخه اسهشم را آبیهاری مهی ک هد و بهه کال هد مهرده جامعهه حیهات مهی بخشهد  ،آری آنهها
چون شم می سوزند و به زندگی ما روش ی می بخش د.
شههید مجیههد سهاحلی در بهمههن مههاه  8337در خهانواده ای مههبي ی در شهرسههتان نهی رخههز چشهم بههه جهههان گشهود و نههام مجیههد را بهر وی نهادنههد  .دوران رفولیه را در
دامان مادر مهربانش ساری نمود و از يمهان اوان زنهدگی رعهم تله فقهر و رنهج را چشهید و در محیطهی صهمیمی رشهد خافه و بها سهختی يها و مشهکشت خهو گرفه و
در سن شش سال ی وارد دبستان شههید قاضهی ر ار هائی نهی رخهز گردخهد و قهدم در راه کسه علهم و تربیه گباشه  .په

از اخ کهه دوره ابتهداخی را بها موفقیه رهی

نمود برای ادامه تحصی به مدرسهه راي مهاخی شههید محمهد م تظهری نهی رخهز وارد شهد و در ک هار تحصهی علهم در امهر کشهاورزی بهه پهدر خهوخش کمه
شهید در اخن مدرسه با دوستان جدخدی آش ا شده و در بین دوسهتان خهود مح هوبیتی خها
صح

کسه نمهوده و شه ها بها يهم در

مهی کهرد ،

مهی خواندنهد و راجه بهه ج ههه و ج ه

می نمودند  .او عاش ج هه بهود و آرزو داشه روزی اسهلحه بدسه ب یهرد و در ن هرد بها مهزدوران بعثهی شهرک نماخهد .مجیهد دوره سهه سهاله راي مهاخی را نیهز

با موفقی پش سر گباش و برای ادامه تحصهی بهه دبیرسهتان امهام خمی هی نهی رخهز راه خافه و در اخهن سهالها يمزمهان بها حضهور در کشسههای در

بهه ن ه هانی و

گشه شه انه در پاخ ههاه مقاومه مههی پرداخه و آمههادگی الزم را کسه و شههراخط اعههزام بهه ج هههه را بدسه مههی آورد  .او فرزنههد مسههجد و عشقم ههد بههه نمههاز جمعههه و
جماع بود  .شهید که تا ک هون بواسهطه کمهی سهن و سها و موانه دخ هر موفه نشهده بهود در ج ههه حه علیهه باره حضهور پیهدا ک هد سهرانجام آرزوی دخرخ هه ا
تحق خاف و ر

قرار ق لهی بهه يمرايهی چ هد تهن از دوسهتان خهود در اردبیهشه سها  8361نهدای ري هر خهوخش را ل یه

گفتهه و بها کهاروان رايیهان کهربش عهازم

ج هه يای نور علیه ظلم گردخد و مهدت  31روز در پادگهان آموزشهی امیهر المهؤم ین (ع) شهیراز بها شهور و عشقهه ای وصه ناپهبخر دوره آمهادگی را گبرانهد و بهه ايهواز
اعزام شد و پ

از توجیهات الزم به خیه پاسهداران عهزت و شهر مهیهن اسهشمی در ج ههه يها پیوسه  .شههید از اخ کهه توانسهته بهود در ج ههه يها حضهور پیهدا ک هد

بسیار خوشحا بود و از برادران و دوستان دعوت می کرد برای خک ار يهم کهه شهده بهه ج ههه برونهد و شهايد فضهای بها مح ه و صهفای ج ههه يهای اسهشم علیهه کفهر
باش د .

مجید ساحلی که به دور از غوغهای دنیهای پرآشهو در میهان بهرادران رزم هده مشهغو دفهاع از حهرخم مقهد
شلی

اشت اه خکی از يمرزمان خهود بهه شههادت رسهید و بهه جمه شههدای راه حه و عهدال و آزادی پیوسه  .پیکهر پها شههید په

سابقه مردم شهرستان نی رخز درگلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
خاد

کشهور اسهشمی بهود سهرانجام در تهارخ  8361/3/8بعله

گرامی و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
مجید ساحلی.jpg
1871338711

از انتقها و بدرقهه ان هوه و بهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی اکبر سرافراز
تاریخ تولد1688/3/1 :
تاریخ شهادت1633/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
علی اک ر سرافراز در تارخ  8333/6/8در روستای مشهکان از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی بهه دنیها آمهد و در دامهان پهدر و مهادری متهدخن و مهربهان
رشهد خافه  .او در سهن  6سهال ی روانهه مدرسههه شهد در مدرسهه ابتهداخی شههید آخه مشهکان دوره په ج سهاله ابتهدائی را بهها موفقیه پشه سهر گباشه و سهها

وارد

مدرسههه راي مههائی ابورخحههان بیرونههی مشههکان گردخههد  .دوره سههه سههاله راي مههائی را بهها موفقیه گبرانههد و بههرای ادامههه تحصههی بههه عله ن ههودن دبیرسههتان در روسههتای
مشکان به شهرستان نی رخز عزخم نمهود و در دبیرسهتان امهام خمی هی اخهن شهرسهتان مشهغو بهه تحصهی شهد سها او تها 13سهوم دبیرسهتان را در حهالی بهه پاخهان
رساند که تا اخن مدت در چهار مرحلهه عهازم ج ههه شهده بهود  .شههید در م هارزات ق ه از پیهروزی انقهش بها وجهود اخ کهه سهن زخهادی نداشه علیهه رژخهم رهاغوت در
رايایمائی يا و تظايرات شرک می کرد  .اخشان بهه نمهاز و روزه و ادعیهه بسهیار ايمیه مهی دادنهد و در مجهال

مهبي ی شهرک مهی کهرد  .يمیشهه قهرآن مهی خوانهد

و اررافیان را به خواندن قرآن و دعا و کاريای خیر دعوت می کرد و دوستان و يمس ران خود را به نماز خواندن و ادعیه سفار
از وخژگیهای اخشقی شههید اخهن بهود کهه اخشقهی نیکهو داشه و بسهیار مهربهان و خهو

می کرد

اخهش بهود و بهه پهدر و مهادر و اررافیهان خهود احتهرام بسهیار مهی گباشه و

يمیشه خوايران خود را نصیح می کرد و از آنها می خواس که حجا خود را رعاخ ک د و فرزندانشان را ر

دستورات اسشم تربی ک د .

شهید علی اک ر سهرافراز در په ج نوبه عهازم ج ههه شهد و در گهردان کمیه و در عملیاتههای مختله نیهز شهرک داشه  .او در م طقهه عملیهاتی شهلمچه و در عملیهات
کربشی  1بی سیم چی گرويهان بهود و بهاالخره در تهارخ  8366/8/81در اخهن در عملیهات کهربشی  1بهه دسه نیرويهای متجهاوز دشهمن شهرب شههادت نوشهید و بهه
آرزوی دخرخ ه خود رسید  .پیکر مطهر
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

را در گلزار شهدای روستای مشکان به خا ساردند .

والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع دربهم خرزقون 8
ما دارخد آنانکه در راه خدا کشته شدند مرده اند بلکه آنها زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند .
ش جمعه اس ش رحم خداوند بر ب دگانش و آن يم نزدخ

ماه رج خع ی مهاه مهوال علهی (ع) خهداخا تهو را بهه عظمه اخهن شه قسهم مهی ديهم خهداخا تهو را بهه

بزرگی اخن ماه و به آبروی علی (ع) قسم می ديم که در اخن موق حسها

و مقهد

گ ايهان مهرا به خش  ،خهداخا تهو خهود مهی دانهی کهه مهن غهر گ هاه يسهتم اگهر

تو دستم را ن یری و مرا نجات نديی من بدون تو يی و پهوچ يسهتم  .خهداخا از تهو عاجزانهه مهی خهوايم کهه دسهتم را ب یهری مهرا بهه رهر خهودت ب هری مهرا از گ هاه
نجات بديی خداخا ن بار در رايی که حرک کرده ام خع ی راه تو شهیطان فهرخ م ديهد و مهرا ب هرد بهه جهاخی کهه خهود
بیچاره يستم خدا بدون کم

تو به يی جا نخوايم رسید پ

مهی خوايهد  .خهداخا اگهر مهرا کمه

نک هی مهن

خهداخا مهرا ب هر بهه جهائی کهه خالصهان را بهردی گرچهه مهن در درگهاه تهو آبروخهی نهدارم امها بهه عهزت و

جش شهدا قسم می ديم به خهون شههداخی کهه مهدتی بها آنهها بهودم امها مهن لیاقه آن کهه بها آنهها بهه رهر تهو بیهاخم نداشهتم  .خهداخا مهن در اخهن مهدت عمهرم
نتوانستم ب ده تو باشم و به فرمان تو باشم برای تو کهار که م نافرمهانی از تهو کهردم خهداخا مهن از تهو روی گهردانم در خهوا غفله بهودم امها تهو مهرا بیهدار کهردی تهو را
شکر می ک م که تا اخ جا دستم را گرفتی و آورده ای ال تهه شهکی نهدارم تها بهه حها لیاقه اخ کهه در راحه شههید شهوم را نداشهتم چهون يهر چهه در وجهودم ن هاه مهی
ک م چیزی غیر از گ اه نمی بی م وقتی به اررافیهان ن هاه مهی که م سراسهر وجودشهان مع وخه و نهور اسه امها خهودم يمهه کولهه بهارم گ هاه اسه و مهی خهوايم سهفر
ک م و به رر تو بیاخم اما ير چه ن اه به بار سفرذ می ک م غیر از گ اه چیهزی نیسه امها امیهدم اخهن اسه کهه شهاخد بهه خهارر شههدا مها را يهم مهورد عفهو قهرار ديهی
و بابخری گرچه مان د آنها نیستم ولی به خارر آبروخی که آنهها نهزد تهو دارنهد مها را يهم به خش و بها آنهها ب هر  .امها خهداخا امیهدم بهه تهو اسه از لطه و کهرم تهو خیلهی
امیدوارم تو بخش ده ای امیدوارم که بتوانم با دادن خونم کمی از خجالتهاخم در برابر تو را ج ران ک م  .انشاء اهلل
پروردگارا دلم می خوايد با سهخ تهرخن و جدخهدترخن سهشحهای دشهمن شههید بشهوم تها اخ کهه مشهرکین بدان هد کهه يهر چهه سهشحهای جدخهدترخن روی کهار بیاورنهد
باز دس از تو بر نمی دارخم و دخن تو را به دنیا صادر مهی ک هیم و امها در مهوقعیتی قهرار گرفتهه ام کهه شههدا حجه خداونهدی را بهر سهاک ین کهره زمهین و کهوخر دلههای
انسانها به ارمغان آورده اند و شهدا جای يی بهانه ای را بهرای مها ن باشهته انهد و زمهانی اسه کهه فرخهاد يه مهن ناصهر خ صهرنی حسهین (ع) در جههان ر هین انداختهه
اس و وق آن رسیده اس که ملتهای دخ ر بیدار باش د يمان ونه که تا بهه حها بیهدار بهوده انهد و اآلن وقتهی اسه کهه تمهامی کفهر بها تمهام قهدرتش در برابهر اسهشم
اخستاده اس و می خوايد اسشم را از بین ب رد اما کهور خوانهده اسه و نمهی دانهد ملتهی کهه شههادت رله اسه يیچ هاه از بهین نمهی رود و اسهشم روز بهروز زنهده تهر
می شود خداخا  ،خداخا چه ب وخم من که يی چیز نهدارم کهه ب هوخم وقتهی خهدم خهانواده يهای معظهم شههدا مهی رسهم احسها

شهرم دگی مهی که م و حرفههای مهی

زن د که دخ ر جای يیچ ونه حر زدن را برای ما باقی نمی گبارند و امها خهداخا بهر حسه وظیفهه ای کهه داشهتم چ هد سهطری سهر و پها شکسهته تحه ع هوان وصهی
که شروع کردم ولی نمی دانم آخر چه ب وخسم ولی يمین را بدانیهد کهه ت هها راه سهعادت و رسهیدن بهه يهد نزدخه
حالتی در خودمان خع ی سرکو کردن و زخر پاگباشتن نف

شهدن بهه خداونهد اسه و آن يهم بها بوجهود آوردن

خودمان  .ما يهر وقه کهه بهر نفسهمان غل هه پیهدا کهردخم مطمهون باشهید کهه بهه سهعادت دنیهوی و اخهروی

رسیده اخم به امید اخ که يمه ما بتوانیم اخن دشهمن درونهی را از بهین ب هرخم وقتهی دشهمن درونهی مها از بهین رفه دشهمن بیرونهی خع هی کفهار و مخهالفین اسهشم يهم از
بین می روند  .به امید اخ که بعد از ما بتوانیهد يمهه شهما بهه اسهشم خهدم ک یهد چهون مهن و شهما يسهتیم کهه بهه اسهشم احتیها دارخهم و بهه خداونهد محتها يسهتیم
خداوند به ما يی گونه نیاز و احتیاجی ندارد من که نتوانستم در اخهن مهدت عمهرم بهه اسهشم خهدم که م خهدا خهود

مهی دانهد و تها يمهین جها يهم کهه رسهیده ام بها

لط خداوند و فداکارخهای برادرم علی اصهغر چهه ق ه از شههادتش و چهه بعهد از شههادتش و امها مهن يهم در برابهر دو فرزنهد
نتوانستم آن حقی را که او به گردنم داش نس

احسها

شهرم دگی مهی که م از اخ کهه

به آنها ادا که م امیهد اسه کهه بتوانیهد در خهط اسهشم حرکه ک هد و راه شههدا را ادامهه دي هد و امها پهدر و مهادرم چهه

ب وخم که شما در شهادت برادرم علی اصغر چ هان صه ر و مقهاومتی از خهود نشهان دادخهد کهه واقعها" يیچ ونهه صهح

کهردن را ن باشهتید و حهاال يهم امیهدوارم بعهد از

من براخم از خداوند رل عفو ک ید تا شاخد خداوند مرا يم ب خشد و جزء شهدا قرار ديید  .انشاء اهلل
ولی می دانم ای مادرم تو براخ مشهک اسه ولهی مسهوله اصهلی اسهشم اسه و در اخهن موقعیه اسهشم از يهر چیهزی دخ هر بهرای مها بیشهتر ايیمه دارد ولهی از تهو
عاجزانه می خوايم که اگر نتوانستم حقی را که تو به گردنم داشهتی ادا که م امها انشهاء اهلل اجهر تهو بها خداسه و خداونهد اجهر تهو را پهیش از يهر کسهی دخ هر خوايهد داد
و براخم دعا کن اگر نتوانستم براختان فرزند خهوبی باشهم و خها اخ کهه بعضهی مواقه از شهما نافرمهانی مهی کهردم مهرا ب خشهید و امها خهوايرانم اگهر مهی خوايیهد در دنیها و
آخرت رست ار شوخد و فرزندانتان را در خط اصی اسشم تربی ک ید تا اخ که بدرد جامعه اسشمی بخورد .
انشاء اهلل
از اخ که برادر خوبی براختهان ن هودم ب خشهید و اگهر گهايی از روی نهادانی بهه شهما جسهارتی کهردم مهرا ب خشهید و بهراخم دعها ک یهد انشهاء اهلل کهه موفه باشهید و امها از
برادرانم می خوايم که مرا ب خشید و در راه اسشم حرک ک ید و راه شههدا را ادامهه ديیهد و بهه حرفههای امهام امه گهو
مقصد برسید و به سعادت آخرت دس پیدا ک ید.
انشاء اهلل

ک یهد و مهو بهه مهو عمه ک یهد تها اخ کهه بهه

باالخره نمی دانم تا چه اندازه توانستم حاالتی را که در درونم می گبشه بهه شهما بفهمانهد و اخهن را بهه شهما ب هوخم کهه اگهر بهه عمه حرفههای امهام امه و بهه عمه
وصی نامه يای شهدا ن اه ک ید واقعی را خوايیهد فهمیهد و امها کهوردالن از خهدا بهی خ هر يهم بدان هد کهه مله اخهران دخ هر ملتهی کهه روی زمهین ب شهی د نیسه و
می رود تا اخ که احکام اسشم را در جههان پیهاده ک هد و محرومهان را زخهر سهلطه اسهتک ار جههانی بیهرون بیهاورد بهه خهاری خداونهد بهزر بهه امیهد اخ کهه کسهانی کهه در
خهط اسههشم نیسههت د بهه خههود بیاخ ههد و مهن فکههر مههی که م په

از  6سهها و انهدی ج ه

دخ ههر مهی باخسه بیههدار شهده باشه د و واقعیه را در ک هد و امهها از شههما

يمشهرخان يم مهی خهوايم کهه از اخهن اختشفهات جزئهی دوری ک یهد و بهه مسهوله اصهلی کهه ج ه

و اسهشم اسه فکهر ک یهد مها کهه از يمهان او گهو خهوردخم و

نفهمیدخم و نتوانستیم آنطور که شاخد و باخهد بهه اخهن انقهش خهدم ک هیم امیهد اخ کهه بعهد از مها يمهه فکرتهان بهه اسهشم باشهد تها اخ کهه انشهاء اهلل بهه مقصهد اصهلی
برسیم و اسشم واقعی را به جهان صادر ک یهد و امها در پاخهان از يمهه کسهانیکه مهرا مهی شه اخت د رله حهش بهودی مهی نمهاخم و از آنهها مهی خهوايم کهه مهرا حهش
ک د و براخم دعا ک ید و به امید پیروزی حه و امها دعها بهرای امهام امه يمهه دوله مهردان جمههوری اسهشمی رفسه جانی  ،خام هه ای را فرامهو
را دعا ک ید .
والسشم
ب ده حقیر علی اک ر سرافراز
61/81/1
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
خاررات:
موجود نیس .
علی اک ر سرافراز.jpg
1878311113

نک یهد و رزم هدگان

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید حسن سرپوش
تاریخ تولد1681/7/16 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
سههید حسههن سههرپو

در سهها  8336در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی چشههم بههه جهههان گشههود  .دوران ابتههداخی را در دبسههتان فريم ههدی شهرسههتان نههی رخههز بههه پاخههان

رسانید و دوران راي ماخی را در مدرسه بزرگهی نهی رخهز و دوران متوسهطه را در دبیرسهتان امهام خمی هی را بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند  .سهید حسهن سهرپو
من و مقیهد بهه اسهشم و قهرآن بهود و نمهاز و روزه او يرگهز فرامهو

فهردی مهؤ

نمهی شهد و يمهواره بهی توقه  ،صه ور و نجیه بهود  .از خصوصهیات بهارز اخشقهی وی مهی تهوان

يمین قدر گفه  :او از اخهش اسهشمی فهو العهاده ای برخهوردار بهود و لحظهه ای از خهاد خهدا غافه نمهی شهد و بهرای نمهاز و روزه و فهراخض مهبي ی ايمیه زخهادی
قائ بود و يمواره افراد خانواده و دوسهتان را بهه انجهام فهرائض دخ هی دعهوت مهی کهرد  .وی از سهالهای ق ه از او گیهری انقهش بها رژخهم رهاغوت مخهال بهود و در
تظايرات و مراسم علیه شاه خائن  ،بخصو

در جلساتی کهه در مسهجد جهام مههدی (عهج) تشهکی مهی شهد شهرک فعها داشه  .حسهن بعهد از گهرفتن دخهالم و بهه

دستور امام راح بدون توق و چشم داشهتی و فقهط بهرای رضهای خداونهد و دفهاع از مهیهن اسهشمی بهه ج ههه رفه و در عملیاتههای شهرک مختلفهی نمهود  .تها اخ کهه
در تارخ  8367/3/3ي ام سهقو شهلمچه يمهراه بها جمعهی از يمرزمهانش ناپدخهد شهد و اثهری از او نیافت هد خکهی از دوسهتان اخشهان خهارراتی از وی نقه مهی ک هد از
جمله اخ که  :اخن بسیجی پا خکی از کسانی بود که خیلی کم صح

مهی کهرد  ،وقتهی يهم صهح

مهی کهرد  ،گه مهی گفه و بچهه يها را بهه خ هده وا مهی داشه

اخ طور يم ن ود که کسی را مسخره ک د تا بچه يها بخ دنهد  ،چیهزی کهه متنسهفانه بهین اخرانیهها راخهج اسه  ،کهه کسهی را تمسهخر ک هد و بخ دنهد ،خیهر اخشهان لطیفهه
يهها و شههوخیهاخی بیههان مههی کههرد و بچههه يهها مههی خ دخدنههد بههدون آنکههه کسههی مههورد مسههخره قههرار گیههرد .مههثش" شه های عملیههات از سههوره واقعههه وصه حههورالعین و
وخژگیهاخی که قرآن برای آنها وص نموده را بیان می کرد و به بچهه يها مهی گفه تها چ هد سهاع دخ هر حهورالعین در آغهو

شهما خوايهد بهود  ،خها اخ کهه تقلیهد صهدا

می کرد  ،استعداد خیلی خوبی برای تقلید صدا داش  ،صهدای مسهوولین  ،صهدای گوخ هده يهای رادخهو وتلوزخهون را تقلیهد مهی کهرد و يمهه بچهه يها را حسهابی مجهبو
خود می کرد.
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

خکی از دوستان اخشان خارراتی از وی نق می ک د از جمله اخ که  :اخهن بسهیجی پها خکهی از کسهانی بهود کهه خیلهی کهم صهح

مهی کهرد  ،وقتهی يهم صهح

کرد  ،گ می گف و بچه يا را به خ ده وا می داش اخ طور يم ن ود که کسی را مسخره ک د تا بچه يا بخ دند  ،چیزی که متنسفانه بین
سید حسن سرپو .jpg
1877311688

مهی

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید امید سید موسوی
تاریخ تولد1683/11/11 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
ای از قافله مانهدگان! بیائیهد يمسهفر بهاد صه اد شهوخم و يماهای او بهه دخهار شههیدان سهفر ک هیم .خه

بهار دخ هر بهه تماشهای شهقاخ يهای پرپهر گلسهتان اخهران زمهین

ب شی یم و البه الی گل رگههای آنهها ،سرگبشه شهان را مهرور ک هیم .بهه سهراغ اللهه در خهون تایهده ،سهید امیهد سیدموسهوی بهروخم کهه گه وجهود

 8336/88/86در

روستای بر مقامِ بوشهر ،میهان خهانواده ای مسهلمان و متهدخن شهکوفا شهد .پهدر و مهادر او از خطهه شههیدپرور نهیرخهز بودنهد و ب ها بهه موقعیه شهغلی پهدر هه خهدم در
ژاندارمری ساب ه در شهرستان بوشهر به سر میبردند کهه سهید امیهد بهه جمه آنهها اضهافه شهد .سهید ،سها او زنهدگی را در بوشههر گبرانهد .سها

بهه اتفها خهانواده

بهه شهرسههتان فیروزآبههاد م تقه شههد و سهه سهها در آنجهها اقامه کههرد .از آنجهها بهه يمههراه پههدر عههازم شهرسههتان اقلیهد شهد و دوره ابتههداخی را تهها سهها سههوم در مدرسههه
ابن سی ای اقلید گبراند .سها

بهه يمهراه خهانواده بهه نهیرخهز برگشه و تحصهیشت خهود را در مدرسهه فريم هدی نهیرخهز بهه اتمهام رسهاند .تحصهیشت راي مهاخی را در

مدرسه ولیعصر(عهج) بها موفقیه بهه پاخهان بهرد و بهرای ادامهه تحصهی  ،وارد دبیرسهتان امهام خمی هی(ره) نهیرخهز شهد و در رشهته اقتصهاد بهه کسه علهم پرداخه  .در
يمین دوران بود که شهید احسا

کرد به وجود او در ج هه نیهاز دارنهد .بهه دلیه صهغر سه ی مج هور شهد بها تغییهر دادن سها تولهد

در ش اسه امه ،بهرای اولهین بهار در

تارخ  8363/81/83به ج ههه اعهزام شهود .بهه مهدت سهه مهاه در ج ههه کردسهتان هه مهابادهه بهه پیکهار بها دشهم ان اسهشم پرداخه  .در آن م طقهه از ناحیهه پهای چه
مجروح شد .ي امی که در بیمارستان شهدای مهاباد بسهتری بهود ،در پاسه مهادر
کرده اس  .سیدامید ،پ
مادر
ج
پ

کهه عله مجهروح شهدن وی را جوخها شهده بهود ،مهیگوخهد :پهاخم را شیشهه مجهروح

از به ودی در تارخ  8363/7/17برای دومین بهار رايهی ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه مهیشهود و بهه گهردان کمیه مهیپیونهدد .ق ه از اعهزام،

به او میگوخد :فعشً به ج هه نرو و تحصیشت خود را تمهام کهن ،حتهی االمکهان صه ر کهن و په
را دن ا کن .در پاس میگوخد« :ممکن اس کار ج

از مراجعه پهدرت از ج ههه ،شهما بهه میهدان ج ه

بهرو و کهار

تمام شهود و مهن افتخهار اخهن کهار را پیهدا نکه م ».از مهادر خهداحافظی مهیک هد و رايهی مهیشهود .اخهن بهار

از سه ماه م ارزه ،به يمراه دخ ر يمرزمانش در گردان کمیه بهه زادگهايش بهاز مهی گهردد .بهرای سهومین بهار در حالیکهه ي هوز از ناحیهه پهای چه نهاراحتی داشه ،

در تارخ  8363/88/86به سوی ج هه حرکه مهیک هد و در عملیهات ظفرم هد والفجهر  8363/88/17 ،1شهرک مهیک هد .در م طقهه عملیهاتی هه جهاده فهاو بهه ام القصرهه
به يمراه تعدادی از يمرزمان خهود بهه محاصهره دشهمن در مهیآخهد .در ن هردی تهن بهه تهن و جانانهه بهه م هارزه دشهمن مهیرود و شههد شهیرخن شههادت را در صه ح اه
يمههان روز م هینوشههد .جسههم پهها وی پ ه

از خ هازده سهها مفقههود بههودن ،در تههارخ  8376/3/86توسههط گههروه تفحههص پی هدا و پ ه

شهدای نیرخز به خا سارده میشود .سیدامید ،نمونهه خه
شرخ بود.

از انتقهها بههه زادگههايش ،در گلههزار

بسهیجی مخلهص بهود و سهخ عاشه شههادت .او خ انهه فرزنهد ذکهور خهانواده و نمونهه خه

انسهان پها و

روحش شاد و رايش پرريرو باد

وصی نامه:

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ان اهلل خح البخن خقاتلون فهی سه یله صهفاکانهم ب یهان مرصهو

بها سهشم بهه محضهر آقها امهام زمهان و ناخه بهر حقهش خمی هی روح اهلل و بها

درود به شما مردم شهید پرور وصهی خهود را آغهاز مهی که م  .ای امه شههید پهرور امهام عزخزمهان را ت هها ن بارخهد و يمهواره ري موديهای پیهام ر گونهه ا

را سهرلوحه

زندگی خوخش قرار ديید و از روحانی م ارز و متعهد پشهتی انی ک یهد و دائهم در صهح ه يهای انقهش باشهید و اخهن را بدانیهد کهه اخهن امهام عزخهز بهود کهه مله مها را از
تارخکی به سوی روش ی سو داد  .دوستان تقرخ ا" مهدت يفه  1سها اسه کهه از ج ه

تحمیلهی مهی گهبرد و تعهدادی از عزخزانمهان از پهیش مها رفتهه انهد و بهه لقهاء

اهلل پیوسته اند اما اخن حقیهر ي هوز اخهن لیاقه را نداشهتم تها در راه اسهشم و آزادی ورهن بهه شههادت برسهم و از خداونهد مهی خهوايم کهه شههادت در رايهش را نصهی م
ک د و اما شما ای برادر محصه کهه امیهد و نوخهد امهام يسهتید در سه ر مدرسهه يمهراه بها فهرا گهرفتن تزکیهه و تعلهیم خهود را آمهاده ن هردی بهزر و انشهاء اهلل ظههور
حضرت مههدی (عهج) ک یهد و شهما ای خهوايران امیهدوارم کهه راه زخ ه را ادامهه ديیهد و شهما ای پهدرم مهی دانهم فرزنهد خهوبی بهرای شهما ن هودم امها شهما باخهد بهه
بزرگواری خودتهان ب خشهید و باخسهتی بدانیهد کهه خهون مها رن هین تهر از علهی اک هر و ع ها

و امهام حسهین (ع) نیسه کهه بهرای نصهرت دخهن خهدا از جهان و مها و

خوايرو برادر و فرزندان خود گبشت د تا برسهد بهه مها کهه در برابهر آنهها قطهره ای در برابهر درخها يسهتیم  .شهما ای خهواير و مهادرم در شههادت مهن شهیون وگرخهه نک یهد
چهون باخسهتی بدانیهد کهه رايهی کهه امهام عزخهز پهیش پههای مها گباشه بهتهرخن رايهاسه و باخسهتی شهما يمچهون زخ ه راه مهها راه ادامهه ديیهد و در پاخهان باخسههتی
ب خشید که مزاحم شما شدم و باخستی ب خشید که سهط معلومهات مهن بیشهتر از اخهن نیسه تها از جمهشت بهتهری اسهتفاده که م و آخهرخن وصهی مهن اخهن اسه کهه
بعد از نماز دعا بهرای امهام دعها بهرای رزم هدگان را فرامهو
والسشم "  8363/88/86سید امید موسوی

بسیج بوشهر فاو.ام القصر نی رخز چهارم دبیرستان

خاررات:
موجود نیس .
موسوی سیدامید.jpg
سید امید سید موسوی.PNG
1876733118

نک یهد و يمچ هین وصهی مهی که م نمهاز مهن را امهام جمعهه محتهرم حها سهید محمهد فقیهه بخوانهد " .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید غالمحسین شمسی
تاریخ تولد1684/4/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
شقاخقها خطر کردند و رفت د

چه باعزت سفر کردند و رفت د

نوجههوان بسههیجی غشمحسههین شمسههی  ،فرزنههد ع دالحسههین در دوم آبههان مههاه سهها  8331در شهرسههتان نههی رخههز پهها بههه عرصههه يسههتی گباش ه .دوران کههودکی را
درکوچه يای شهادخانه گبرانهد  ،ولهی يیچ هاه دو چیهز را فرامهو

نکهرد  :دوران کهودکی وکوچهه يهای کهاه گلهی شهادخانه  .از نظهر اخشقهی  ،رفتهار و کهرداری نمونهه

داش ه  .از کههودکی شههیفته و مجههبو تحصههی بههود  .شهههید دوران ابتههداخی را در مدرسههه بخت ههان وراي مههاخی را در مدرسههه ولههی عصههر(عههج) بهها موفقی ه پش ه سههر
گباشه و در سهها  8361وارد دبیرسههتان امهام خمی ههی (ره) گردخههد  ،آری بهه دبیرسههتان آمههد امها فرخههاد اسههماعیلهای زمانهه در م ههی کههه بیرحمانهه قربههانی مههی شههدند در
گوشش تکهرار شهد  .صهداق يمیشه ی آ در اعمها زمهزم جهانش جوشهید و بهه نهوای ري هر راحه ل یه

گفه وبهرای دفهاع از اسهشم و مهیهن يمهراه چ هد نفهر از

دوستانش که در پاخ اه مسجد امهام خمی هی (ره) حضهوری فعها داشهت د از رهر بسهیج در تهارخ  8361/8/13وارد ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه گردخهد کهه تها تهارخ
8361/3/86در ج هههه بههود ؛ بههرای اسههتراح چ ههد مههايی بههه نههی رخههز برگش ه و مجههددا" در تههارخ  8361/86/83بههرای بههار دوم بههه ج هههه اعههزام گردخههد  .روخهمرفتههه
اخشان  3بار به ج هه رف  .برای آخرخن باری که شهید بهه ج ههه عهازم گردخهد ي هام خهداحافظی سهفار

کهرده بهود  " :اگهر مهن شههید شهدم گرخهه و زاری نک یهد تها

دشم ان شاد شوند  .من خودم اخن راه را انتخا کرده ام و اگر الزم باشد در اخن راه از جان خود درخغ نمی ک م و شهادت را با آغو

باز می پبخرم ".

تها اخ کههه در سهایده دمههی خههونین در تهارخ  8367/3/3در ج هههه شهلمچه بههه خیه اسهماعیلیان زمانههه پیوسه و پیکههر پهها و مطههر اخههن نوجهوان بسههیجی را در گلههزار
شهدای نی رخز به خا ساردند  .خاد

بخیر کهه از دخهار صهداق آبهها آمهده بهود و نشهانه يهای زال شه م را بها خهود داشه  .خهاد

بخیهر کهه خورشهیدی از مههر در

دخدگانش مهی سهوخ کهه شمسهی بهود  .ن هايش سهرود تمهام مهربانیهها و ت سهمش درخهاخی کهه غمههای زمانهه را ازقل هها مهی شسه و قهامتش نخلهی در واحهه کهه
پرندگان بی پ اه آفتا سوخته را به ساخه سار خوخش می خواند و گامهای بل د
خاد

به خیر که در پاخیز میشد خاف و در بهاران خزان

وصی نامه:
موجود نیس .

در خلوت ش های ن ه انی ترانه آرامش را به ل ها می رخخ .

خاررات:
موجود نیس .
غشمحسین شمسی.jpg
1316861116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسین صبور
تاریخ تولد1684/1/4 :
تاریخ شهادت1637/1/6 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
در مدرسههه عش ه در

خوانههدی ج هههه را میعههاد بههزر و بهها شههکوه مههردان خههدا شههمردی  ،از اخمههان گفتههی و از اخثههار و از پرنههده شههدن  ،از فههردای روشههن گفتههی و از

رن ین کمانی که باالی شهر پدخدار خوايد شد  ،کوچه ياخی که بوی اسا د می دي د  ،خ

روز از خدا گفتی و روز دخ ر تمام شهر دخدند که تو پرنده شدی.

حسین ص ور فرزند محمد در يشتم آذرماه سها  8331در خهانواده ای بها اخمهان و زحمهتکش و معتقهد بهه دخهن اسهشم در خکهی از روسهتايای شهرسهتان نهی رخهز بهه نهام
ب ه کشغی از بخش پشهتکوه دخهده بهه جههان گشهود  .وی از يمهان دوران کهودکی بسهیار پهر شهورو بها حهرارت بهود  ،دوران ابتهداخی را درمدرسهه روسهتاخش بها موفقیه
پش سر نهاد  .اخشان به کس دانهش عشقم هد بهود  ،امها چهون در روسهتاخش مدرسهه راي مهاخی ن هود ناچهار شهد کهانون گهرم و پهر مههر خهانواده را تهر ک هد و بهرای
ادامه تحصی رايی شهر گردد  .ب ابراخن بهه نهی رخهز آمهد و دوران راي مهاخی را در مدرسهه ولهی عصهر (عهج) بها موفقیه و کسه نمهرات بهاال بهه اتمهام رسهانید  ،بعهد از
تحصیشتش در اخهن مقطه  ،وارد دبیرسهتان امهام خمی هی (ره) گردخهد و تها سها سهوم را بها تششههای بهی شهائ ه و کم وديها گبرانهد  .بها آن کهه زمسهتانها را غرخ انهه و
ت ها با يزاران رنج و مشق به تحصی می پرداخ  ،امها ي هامی کهه فصه تابسهتان فهرا مهی رسهید بهی کهار نمهی نشسه و بهرای کمه
رف و او را در کاريای کشاورزی و مزرعه خاری می داد  .شههید از آنجهاخی کهه جههاد در راه خهدا بها دشهم ان اسهشم و قهرآن را خه

بهه پهدر

بهه روسهتا مهی

تکلیه مهی دانسه بهرای دفهاع از

اسشم و دسهتور امهام (ره) مدرسهه را تهر کهرد و از ررخه عضهوخ در بسهیج نهی رخهز بهه ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه اعهزام گردخهد و بها دالورمردخهها ورشهادتهای
بسیاری که از خود نشهان داد در تهارخ  8367/8/3در عملیهات و الفجهر  86در ج ههه حل چهه بهه دخهدار معشهو نائه گردخهد و بهه آرزوی دخرخ هه ا

کهه شههادت در راه

خدا بود رسید و به کاروان اسهماعیلیان زمانهه پیوسه  ،پیکهر پها و مطههر اخهن شههید عزخهزرا در گلهزار شههدای ب هه کشغهی واقه در امهامزاده سهید محمهد بهه خها
ساردند.
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .

خاررات:
موجود نیس .
حسین ص ور.jpg
1878363731

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محسن فیض آبادی
تاریخ تولد1681/4/6 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
محسن فیض آبادی فرزنهد محمهد در سهوم آذرمهاه  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود  .از يمهان اوان کهودکی بها اسهشم و قهرآن و مح ه
به اي بی ( ) آش ا شد.
تحصیشت ابتداخی را در دبستان حا قط هی رهی نمهود  .په

از گبرانهدن دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی ولهی عصهر (عهج) گردخهد  .په

دبیرستان امام خمی ی شد و به ادامهه تحصهی پرداخه  .در حهین تحصهی بهود کهه آي ه

از رهی اخهن دوران وارد

ج ههه در گوشهش ر هین انهداز شهد و تصهمیم گرفه کهه سه ر تحصهی را

ريا نموده و بهه سه ر جههاد وارد شهود و بهه دسهتور امهام و مقتهداخش بهرای دفهاع از اسهشم و ورهن بهه پها خیهزد  .او در مجمهوع  6بهار و بهه مهدت  16مهاه در م هار
مختل ج هه ج و به ن رد با دشمن پرداخه تها اخ کهه بها شهرک در عملیهات کهربشی  1در ج ههه شهلمچه در تهارخ نهوزديم دخمهاه  8361خهون پها خهود را تقهدخم
اسشم نمود و در جوار رحم ح م هز گرفه و پیکهر پهاکش بهه ورهن بازگشه داده شهد و در گلهزار شههدای نهی رخهز بهه خها سهارده شهد  .او جهوانی متهین  ،کهم
حر و باوقهار بهود و بهه افهراد خهانواده و مخصوصها" پهدر و مهادر بسهیار مح ه مهی نمهود و در انجهام فهرائض دخ هی مخصوصها" نمهاز او وقه کوشها و از شهیفت ان
خا

اباع داهلل الحسین بود .

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس .
محسن فیض آبادی.jpg

1873663633

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد جواد قانع
تاریخ تولد1687/1/8 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
محمد جواد قان در روز چهارم اردبیهشه مهاه  8337در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود  .از يمهان اوان کهودکی بها اسهشم
و قرآن و مح

بهه ايه بیه ( ) آشه ا شهد  .محمهد جهواد تحصهیشت ابتهدائی را در شهرسهتان نهی رخهز در دبسهتان بخت هان سهاری نمهود و په

از گبرانهدن دوران

ابتدائی وارد مدرسه راي مائی ح ی اهلل بهرامی يمین شهرسهتان شهد  .و موفه بهه اخهب مهدر سهوم راي مهائی گردخهد  .عشه بهه تحصهی و ادامهه آن باعهث شهد کهه
وارد دبیرسهتان امهام خمی ههی زادگهايش شههود و بهه ادامههه تحصهی باههردازد  .شههید محمههد جهواد در حهین تحصههی در دبیرسهتان بههود کهه تجههاوز کفهار بعثههی بهه کشههور
اسشمیمان شروع شد و او يم مان د دخ ر جوانهان مهؤمن و متعههد نمهی توانسه از ک هار اخهن مسهوله بهی تفهاوت ب هبرد و فرخهاد خمی هی به شهکن زمهان را نشه ود کهه
چون حسین (ع) فرخاد  :ي مهن ناصهر خ صهرنی او بل هد بهود  .شههید بهه م ظهور دفهاع از اسهشم و ت عیه از دسهتور امهام و مقتهداخش سه ر تحصهی را ريها و در سه ر
جهاد وارد شد  .شهید محمد جواد خه

بهار بهه مهدت  81روز در م هارقی از ج ههه در سهم ته

تیرانهداز بهه ن هرد بها دشهمن پرداخه تها اخ کهه بها شهرک در عملیهات

والفجر  1جاده فاو  -ام القصر در تهارخ  8363/88/17بهه محاصهره دشهمن درآمهد و مظلومانهه بهه شههادت رسهید و پیکهر مطههر
ورن بازگش و در گلزار مطهر شههدای نهی رخهز بهه خها سهارده شهد  .او در حهالی بهه شههادت رسهید کهه بهرادر
عراقی به خی شهیدان ورن پیوسته بود .
خاد

در تداوم رايش مستدام باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان البخن ام وا والبخن ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل اولو
(بقره )187 -

خرجون رحمه اهلل و اهلل غفور رحیم

په

از دوازده سها بهه خها پها

خلیه قهان در سها  8368در ن هرد بها متجهاوزان

آنان که اخمان آوردند و از ورن مهاجرت و در راه خدا جهاد کردند آنان امیدوار و م تظر رحم خداوند می باش د  .خداوند بخش ده و مهربان اس .
ب ام خداوند بزر  ،ب ام خداخی که دنیا را آفرخد  ،ب ام خداخی که پیهام ران را آفرخهد و ري رمهان را خله کهرد  .ري هری کهه قیهام کهرد و جههانی را بها نهدای خهود بهه لهرزه
انداخ .
ام مسلمان  ،ای جوانهانی کهه چشهم و چهراغ اخهن مملکه اسهشمی يسهتید م هادا در رختخهوا ذله بمیرخهد کهه حسهین (ع) در میهدان ن هرد شههید شهد  .ای جوانهان
م ادا در غفل بمیرخد که علی (ع) در محرا ع هادت شههید شهد و م هادا در حها بهی تفهاوتی بمیرخهد کهه علهی اک هر حسهین در راه حسهین (ع) و بها يهد شههید شهد .
ای جوانان و ای ام مسلمان امام ام اخن پیر جماران را ت ها ن بارخهد کهه يهر چهه مها دارخهم از اوسه  .او را دعها ک یهد کهه حه اسه و ت هها نجهات دي هده اسهشم از
مسلمین در ب د کشیده اس  .ت هها وصهی مهن بهه پهدر و مهادرم اخهن اسه کهه مهرا حهش ک یهد و ب خشهید و از اخ کهه نتوانسهتم ج هران زحمهات شهما را بکه م بسهیار
متنسفم و امیدوارم با شهادت خود توانسته باشم قسهمتی از زحمهات شهما را ج هران که م  .بهرادرانم از شهما مهی خهوايم کهه حسهین گونهه باشهید و راه مهرا ادامهه ديیهد و
ای خوايرانم از شما می خوايم که زخ

گونه باشید  .دعا به جان امام خادتان نرود  .التما

خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
والسشم
محمد جواد قان

خاررات:
موجود نیس .
محمد جواد قان .jpg
7813111611

دعا .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید ابوالقاسم گلچین
تاریخ تولد1686/8/11 :
تاریخ شهادت1631/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
در تارخ  8331/3/ 16در شهرستان نی رخز  ،پدری زحمهتکش بهه نهام محمهد صهاح فرزنهدی پها و عزخهز شهد کهه از يمهان اوان تولهد برکه را بهاخود بهه خانهه آورد
 .پدر

نام او را ابوالقاسم نهاد  .نامی که بر گرفته از رسولش بود تها در آخ هده فرزنهد

نیهز سهیره و رفتهار پیهام ر

را ال هو قهرار ديهد و بهه راسهتی کهه اخهن چ هین نیهز

شد و چه نیکو رايروی بود  .او که در خانواده ای متعههد و انقشبهی بهزر شهده بهود تحصهیشتش را از دبسهتان امیهر ک یهر شهروع کهرد و په

از کسه موفقیه در اخهن

مقط ادامه آن را در دوره راي ماخی مسعود بزرگی به پاخان رساند و وارد دبیرستان امام خمی ی شد.
از وخژگیهای اخشقیش خ ده روئی و شوخ ر عیش بود  .يمیشه روخهش بهه خ هده بهاز مهی شهد و يیچ هاه چههره ا

ع هو

و گرفتهه ن هود و بهه يمهه مح ه مهی کهرد

چه آش ا و چه غیر آش ا بهه نمهاز ايمیه زخهادی مهی داد و از يمهان دوران کهودکی در نمهاز جماعه مسهجد امهام حسهین (ع) شهرک مهی کهرد  ،تها اخ کهه ج ه
امتحان الهی پیش آمد و شهید مشتاقانه با مراجعهه بهه بسهیج در تهارخ  8368/8/13بهه ج ههه شهتاف و امتیهاز خهود را نسه

اخهن

بهه دخ هران و غهافشن نشهان داد  .په

از

اخن تارخ شهید عزخز سه مرت ه دخ ر در بین سهالهای 68تها  61بهه ج ههه اعهزام شهد و ثابه کهرد کهه چهه روح بهی قهرار و چهه قله بزرگهی در سهی ه دارد .او کهه جهزء
گردان يمیشه پیروز کمی بود  ،در عملیاتهای بی المقد
ر

 ،پداف د کوش

و خی ر حضوری فعا داش .

خارراتی که يمس ران شهید نقه مهی ک هد درسه  31سهاع ق ه از شههادت از يمرايهان خهود سهووا مهی ک هد کهاری بهه بچهه يها ندارخهد (م ظورشههداء) و

آنان می گوخ د سشم ما را برسانید و سهر انجهام در تهارخ  8361/81/3در م طقهه جفیهر رهی بم هارانی کهه صهورت مهی گیهرد وصها دوسه را بهر دوسهتی دنیهای پسه
ترجی می ديد ودر ک ار دوستان شهید

چون حمیهد کیهوانی آرام و قهرار جاوخهد را مهی خابهد و بها ف های خهوخش ظههور جلهوه دوسه را نظهاره کهرده و پیکهر مطههر

را در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

موجود نیس .
ابوالقسم گلجین.jpg
1878311861

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسن الریزاده
تاریخ تولد1688/11/17 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
حتما" تجربه کرده ای که دلت ی و انتظار تکراری نمی شود و ير بار کهه د مهی گیهرد و يهواخی مهی شهود مثه اخهن اسه کهه بهرای اولهین بهار مح ه و عشه را بهه
تجربه گبشته ای و خادی از او می ک ی!
آری  -خادی از حسن الرخزاده کهه در تهارخ  8333/86/87در شهرسهتان شههید پهرور نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود و در خهانواده ای کهه عشه بهه ائمهه ارههار مهو
می زد رشد کرد و بزر شد تا بهه سهن ورود بهه جههان علهم و دانهش رسهید  .او په
که تحسین مربیان مدرسهه را بران یختهه بهود  .په

از ورود بهه دوره دبسهتان در مدرسهه فريم هدی از چ هان اسهتعدادی برخهوردار بهود

از پاخهان تحصهیشت ابتهداخی  ،وارد راي مهاخی در مدرسهه بزرگهی شهرسهتان نهی رخهز شهد و توانسه اخهن پاخهه را بها

موفقی به پاخان برساند و به تکمی آن در دوره دبیرستان باردازد و موف به اخب مدر دخالم در دبیرستان امام خمی ی اخن شهرستان گردد .
پ

از پیروزی انقش نیهز بها احسها

وظیفهه ای بهاال مسهوولی انجمهن اسهشمی دبیرسهتان و خ رن هاری مجلهه امیهد انقهش را بهر عههده داشه و بهه دلیه خله و

خوی خو يمه به رفاق با او افتخار می کردند  .با يمکهاری دوسهتان ي رم هد اقهدام بهه تشهکی گهروه ي هری شههدای نهی رخهز نمهود و نماخشه امه يهای زخ ها و جهال ی
را روی صح ه برد  ،در رو ج

تا زمان حیهات ظهايری و دنیهوی بها نهاديهای انقشبهی يمچهون ب یهاد شههید و سهااه پاسهداران يمکهاری بسهیار صهمیمانه ای داشه

و بیشتر اوقات خود را صر امور فري هی در اخهن نهاديها مهی نمهود  .انصهافا" ي رم هدی صهاد  ،چیهره دسه و مهاير بهود کهه آثهار ي هری او خهود از جهان پهر رمهز و
راز

حکاخ می کرد  ،اما يمه اخ ها او را اق اع و سیرا نمهی کهرد  ،لهبا عهازم ج ههه شهد و بهه جمه مسهتان کمیه نشهین پیوسه و اولهین بهار در شههرخور مهاه سها

 8368به ج ههه مشهر شهد  .بعهد از اخهن تهارخ در رهی سهالهای  8361تها  8363مجموعها"  6مرت هه دخ هر بهه ج ههه اعهزام و بهر دنیهاخی ن هودن روح بهزرگش صهحه
گباش .
خارره ای که در ير بار اعزام و به ج هه رفت ش مشتر بود اخن اسه کهه  :در يهر بهار بعهد از پاخهان مهدت اعهزام اخشهان از تسهوخه حسها خهودداری مهی کهرد و خه
بار اقدام به تسوخه حسا مهی نماخهد و وجهه درخهافتی را صهر دعهوت گهروه زخهادی از يمرزمهان خهود بهه شهام در م هز مهی نماخهد و اخهن نمهودی دخ هر اسه از بهی
ارز

بودن اخن دنیای خاکی بهرای اخهن عزخهز بزرگهوار  ،تها اخ کهه سهرانجام در  8363/88/17در جهاده فهاو  -ام القصهر در عملیهات والفجهر  1شهرب شهیرخن شههادت را

نوشید و ما خاکیان را از وجود پربرکتش محروم ساخ و پیکر مطهر

پ

از  81سا به زادگايش برگش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
حسن الری زاده.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد حسن لری
تاریخ تولد1688/6/15 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
تجربه کرده ای که د در رل دوس چه يا نمی ک د ؟! ير خادی از دوس شیرخن اس و برای د م تظر و ملو دوا!
آری سخن ازخاد اس  ،خاد شهید محمد حسهن لهری  ،دالور مهرد رزم هده ای از خطهه شهیر مهردان يمیشهه زنهده شهرسهتان نهی رخهز  ،يمانهان کهه ناموسهمان را پاسه ان
بودند .
او در تارخ  8333/3/11در شهرستان نی رخز بهه دنیها آمهد و در دامهان خهانواده ای سهاده و سرشهار از عشه والخه بهزر شهد و پهرور

خافه  .شههید مقطه ابتهداخی

را در دبسههتان بخت ههان نههی رخههز گبارنههد و بهها اسههتعداد فراوانههی کههه داش ه دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی مسههعود بزرگههی بههه راحتههی بههه پاخههان رسههانید و وارد
دبیرستان امام خمی ی (ره) شد و موف به اخب دخالم گردخد .
او از يمان آغاز ج

مرت ا به فکر ج ههه و ج ه

بهود و از ررفهی سه ر در

و مدرسهه را در پهیش رو داشه لهبا بها بهه پاخهان رسهیدن درسهش  ،دخ هر تنمه را جهاخز

ندخد و در اولهین فرصه بها حضهور در جمه رزم هدگان در تهارخ  8368/1/8بهه سهوی ج ههه شهتاف  .او کهه دلهی بهه وسهع افه و روحهی بهه زاللهی چشهمه سهاران
داش در ری سالهای  8361تا  8363سه مرت هه دخ هر بهه ج ههه نهور علیهه ظلمه مشهر و بهه جمه شهیرمردان گهردان کمیه پیوسه و نشهان داد کهه نمهی خوايهد
بماند بلکه می خوايد برود و با اخن رفتن امتی را که سزاوار از سربل دی اس  ،سرافراز ک د .
آری سههرانجام او در  8363/88/87در عملیههات والفجههر  1در حههالی کههه روح بههزرگش وصهها دوس ه را رال ه بههود دعههوت ح ه را ل ی ه
پیوس و پیکر مطهر
به امید ادامه رايش
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

گف ه و بههه ملکههوت اعلههی

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع د ربهم خرزقون
با سشم و درود به امام زمان (عج) و ناخ بر حقش امام خمی ی و ام شهید پهرور نهی رخهز وصهی نامهه خهود را کهه وظیفهه شهرعی اسه شهروع مهی که م ابتهدا خداونهد
بزر و س حان را می ستاخم که توفیه جههاد را بهه مهن عطها فرمهود و بهر مهن م ه گهبارد تها بتهوانم آگايانهه در راه خهود

خهدمت زار او باشهم و بها خهود سهازی در

ج هه مورد ق و وی واق گردم  .آری انسان می باخسه کهه راه خهود را انتخها ک هد رايهی کهه زنهدگی جههان آخهرت او را مشهخص مهی نماخهد و اخهن ب هدة حقیهر نیهز
با ت عی از حسین (ع) که در روز عاشورا ندا سر داد " ي من ناصهر خ صهرنی " مهن نیهز بهه نهدای حسهین زمانمهان ل یه

گفهتم و بها کولهه بهاری از گ هاه بسهوی بارگهه

ابدخ شتافتم باشد که مورد لط و رحم او قرار گیهرم و تهو ای پهدر و مهادر گرامهی ام اگهر چهه زحمهات و سهختیهای زخهادی بهراخم متحمه شهده اخهد و لهیکن خداونهد
می خواس که مهورد رحمه او واقه شهوخد و از شهما مهی خهوايم کهه در عهزاخم گرخهه و زاری نک یهد و بها سهر مشه از حسهین (ع) و زخ ه ک هری صه ر و پاخهداری را
پیشه نماخد و با ادام رايمهان قله امهام را شهاد ک یهد و شهما ای امه شههید پهرور اگهر چهه لیاقه پیهام بهه شهما را نهدارم ولهیکن از شهما مهی خهوايم کهه بها تشهوخ
فرزندانتان به رفتن بهه ج ههه و ادامهه راه شههیدان دخهن خهدا را بهه اسهشم و امهام ادا ک یهد و امهام را ت هها ن بارخهد و در پاخهان از تمهامی قومهان و خوخشهان و دوسهتان و
آش اخان و يمشهرخان عزخزم حش بودی می رل م و از آنها می خوايم که براخم در درگاه خداوند دعا ک د .
والسشم و علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمد حسن لری
8363/88/86

خاررات:
موجود نیس .
شهید محمد حسن لری.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی اصغر مختاری
تاریخ تولد1683/3/61 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
خاران چه غرخ انه  ،رفت د از اخن خانه

يم سوخته شم ما  ،يم سوخته پروانه

علی اصغر مختاری در تهارخ  8336/6/36در شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود و اخهن سهالی اسه کهه خداونهد از فهیض و رحمه خهود بهه خهانواده ای کهه از
مح ان اباع داهلل الحسین بودند  ،پسری عطا کرد که ريرو راه امام حسین (ع) سردار شهیدان کربش باشد .
به يمین دلی نام علی اصغر رف شهش مايهه سهاالر شههیدان را بهر او نهادنهد .او در دامهان مهادری شهیفته فارمهه و زخ ه (ع) و در آغهو
پرور

پهدری عاشه امهام حسهین

خاف و شهیوه تربیه الههی آنهها علهی اصهغر را آمهاده حرکه در مسهیری شاخسهته و مهیهای زخسهتی در خهور اولیهاء اهلل نمهود  .علهی اصهغر حضهور در مدرسهه و

مسجد را با يم آغاز کرد و يمهراه پهدر خهود در مجهال

مهبي ی کهه در مسهجد امهام خمی هی تشهکی مهی شهد شهرک مهی کهرد  .دوره ابتهداخی را در دبسهتان ابتهداخی

بخت ان ساب با موفقیه سهاری کهرد  .بعهد از آن بهرای ادامهه تحصهیشت خهود وارد مدرسهه راي مهاخی ولهی عصهر گردخهد  .دوره متوسهطه را در دبیرسهتان امهام خمی هی
ری کرد در اخن زمان به کشاورزی نیز می پرداخ .
به امر امام خوخش در اردوگاه عش بسهیج شهرک کهرد و سها

ل ها

مقهد

بسهیجی را پوشهید و در زمهره بسهیجیان رايهی ج ههه يهای حه علیهه باره شهد تها در

ن ردی که بر علیه اسشم آغاز شده بهود شهرک جوخهد  .او يهی عهبری را بهرای نهرفتن بهه ج ههه نمهی پهبخرف و زمهانی کهه در عملیهات والفجهر  1از ناحیهه کمهر و يهر
دو پا دچار مو انفجار شد و مجروح بود باز پها بهه ج ههه نههاد و مجهروح بهودن خهود را دلیلهی بهرای نهرفتن بهه ج ههه نمهی دانسه  .عملیهات يها فرصهتی بهود تها علهی
اصغر حماخ از مکت امهام حسهین و يمچ هین اراعه از امهامش دخهن خهود را نسه

بهه اسهشم ادا ک هد  .از متانه و وقهار خاصهی برخهوردار بهود و کمتهر سهخن مهی

گف  ،عاش امام بود و عشقهه زخهادی بهه قهرآن و دعها داشه  .زنهدگی مختصهر و مقدسهش بیشهتر سرشهار از عمه بهود  ،عملهی در خهور رضهاخ خهال  ،نهه رضهاخ
مخلو  .انسانی بود سراسر تسلیم در برابر خداوند و اسوه ساز

ناپبخری بود در مقاب افرادی که فقط از دخن نامش را به زبان می آورند .

در کههربشی  1و در شههلمچه بههود کههه دری از رحم ه الهههی بههاز شههد و در تههارخ  8361/86/16آن پرنههده عاش ه از اخههن دنیهها بههه سههوی ملکههوت اعلههی پرگشههود و پیکههر
مطهر

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل اشتری من المؤم ین انفسهم و اموالهم بهان لههم الج هه خقهاتلون فهی سه ی اهلل فیقتلهون وعهدا علیهه حقها" فهی التهورات و االنجیه و القهرآن و مهن او فهی بعههده
من اهلل فاست شروا ب یعکم البی باخعتم به و ذل

يو الفوز العظیم  ( .سوره توبه آخه ) 881

خدا جان و ما اي اخمان را به بهای بهش خرخداری کرده آنهها در راه خهدا جههاد مهی ک هد کهه دشهم ان دخهن را بهه قته رسهان د و خها خهود کشهته شهوند اخهن وعهده
قطعی اس بر خدا و وعده ای اس که در سه دفتهر آسهمانی تهورات و انجیه و قهرآن خهاد فرمهوده و از خهدا باوفهاتر بهه عههد کیسه ؟ ای ايه اخمهان شهما بهه خهود در
اخن معامله بشارت ديید که معامله با خدا به حقیق سعادت بزرگی اس .
به نام خداخی که آفرخده اس و آفرخده نشده  .آن ازلهی ابدخسه و بها سهشم بهر پیهام ر ختمهی مرت ه معهدن رحمه و مرکهز پخهش نهور الههی و بهر امامهان معصهوم آن
عالمان الهی و عزخزان پرحکم  ،آنانی که بها نهور يداختشهان امه اسهشم را در اجهرای احکهام شهرعیه و عالیهه اسهشم عزخهز ري مهون سهاخته و يم هی در برابهر خاغیهان
زمان نه گفته تا آنجا که خون دادند و درخ پربرک

اسشم را آبیاری کردند و بها سهشم بهر خمی هی عزخهز اخهن به شهکن قهرن و نائه بهر حه امهام زمهان (عهج) و بهر

يمه شهیدان راه اسشم از صدر تها ک هون  ( ،اللههم اجعه محیهای محیها محمهد و آ محمهد ( ) و ممهاتی و ممهات محمهد و آ محمهد)  .خداونهدا زنهدگانی مهرا مان هد
محمد ( ) و خاندانش و مرگم را نیز مان د او و خانهدانش قهرار بهده  .امها ای خداونهد بهزر آگهايی کهه زنهدگی ام مان هد آن بزرگهان ن هوده و نیسه از تهو مهی خهوايم
که بر من م

گباشته و مرگم را شهادت در راه خهود و اسهشم عزخهزت قهرار بهديی و اک هون کهه شهما ای پهدر و مهادر عزخهزم اخهن وصهی نامهه را مهی خوانیهد مهن بهه

آرزوخم رسیده ام و خداوند با عش خود به سودا نشسته اس  .چرا کهه فرمهوده يهر که
چون شهید

عاشهقم شهود عاشهقش مهی شهوم و چهون عاشهقش شهدم شههید

مهی که م و

کردم خون هاخش بر من واج اس  .ب هابراخن از شهما پهدر و مهادر عزخهزم  ،بهرادران و خهوايرانم مهی خهوايم در شههادتم گرخهه نک یهد  .چهرا کهه معاملهه و

سوداخی با چ ین سود و بهای گزا گرخه ندارد و اگر دارد گرخه شو و شادخس .
خون دادن و از خدا بها گرفتن وه که چه زخ ا و پرسهود سهوداخی اسه و امها سهخ م بهه شهما بهرادران و خهوايران اخمهانیم  :گهو

د فهرا ديیهد و بشه وخد فرخهاد حسهین

را  .چرا که از عاشورا تا امروز و تا آن زمان که اخن کهره خهاکی بهر مهدار خهود مهی چرخهد آسهمان و زمهین پژواگهر اخهن فرخهاد اسه کهه ( يه مهن ناصهر خ صهرنی ) بهر
شما برادرانم فرصتی اس که با حضور مؤثر خود امهروز خهاری ک یهد حسهین زمهان خمی هی ک یهر را و ب شهائید راه کهربشی حسهین زيهرا را  .بهر شهما خهوايران و مهادران
فرضی اس در صح ه بودن و زخ

گونه بهودن  .زخ ه زنهی کهه مردان هی در رکهابش  ،جهوانمردی آموخه زنهی کهه تها قیهام آغهاز شهد فرزنهد

در مر او و دخ ر عزخزانش يهی ن فه و آن هاه زبهان علهی در کهام  ،رسهال حسهین بهر دو

را بهه قربان هاه آورد و

 ،و کهاروان اسهیران در پهی او ت هها و در ب هد چهون صهاعقه بررهاغوت و

راغوتیان فرخاد برآورد و آموخ زندگی را بر ير زن مسلمان تا يهر زمهان و يرگهاه کهه رهاغوتی يسه و صهدامی و امها بهار خداونهدا در اخهن لحظهات آخهر کهه بهه شهو
وصا تو رو به کربشی حسی

دارم تو را به شهادت می گیهرم کهه فقهط بهرای ادای وظیفهه شهرعی و دفهاع از دخهن مقهد

تهو و اسهشم تهو و ريهاخی کهربشی حسهی

از لوث کافران می شهتابم و سهر بهر که دارم و از تهو تقاضها دارم ب خشهی گ ايهان مهرا و ق هو ک هی اخهن نهاچیز يدخهه مهرا  .خهونم را کهه بهه پهای درخه اسهشم و
بفرمان اوالد رسول خمی ی ک یر مهی رخهزم  .و حها سهخن آخهرم بها شهما پهدر و مهادر عزخهزم اخهن اسه کهه بابخرخهد خهوايش مهرا و بهر شههادتم گرخهه نک یهد  ،مهن
امانتی از خداوند نزد شما بودم که باز پ

دادخد  ،من قدرتان را ندانستم امها در لحظهه آخهر احسها

مهی که م کهه سهخ بهه حشلیه شهما عزخهزان محتهاجم په

و مادر عزخزم حشلم ک ید و خوايش دخ رم اخن اسه پهدرم اگهر روزی کهربش فهت شهد و خواسهتی بهه زخهارت حسهین بهروی عکه
موالخم امام حسین ( ع) ب بارخد و به موالخم ب وئیهد اخهن فرزنهد مهن مخلهص تهو بهود و ب هو موالجهان دوسه داشه بها قهدم خهود

پهدر

مهن راحتهی االمکهان در ک هار مرقهد
بهه زخارته بیاخهد و سفارشهم بهه

ام حز اهلل اخن اسه کهه از والخه فقیهه جهدا نشهوخد و در نمازيهای جمعهه و جماعه شهرک ک یهد و آنهان کهه گردان هدگان چهرخ امهور دولتهی يسهت د کهم کهاری
نک هد  ،چهرا کهه کهار مههداوم و دلسهوز و خهش شماسه کههه کشهور را بهه خودکفهائی مهی رسههاند  .پهدر و مهادر عزخهزم  ،بههرادرانم دارخهو

و خسهرو عزخهزم  ،خههوايران

گرامیم ش های جمعه بر ق رم قرآن بخوانید به اماممان دعا ک یهد و بدانیهد کهه اگهر مهن بها داشهتن سهر شههید شهده ام روز محشهر در حضهور مهوالخم حسهین کهه بهی سهر
بود خجال می کشم که يی خدمتی نکرده ام  .فقط دعا ک ید که او شفاعتم ک د و اخن قصور سرداشتن را بر من ب خشد .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
به امید آمرز

خودم و يداخ شما يم ان

خداحافظ شما اصغر مختاری
خاررات:

موجود نیس .
علی اصغر مختاری.jpg
1877381117

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مجید مقبلی
تاریخ تولد1687/3/61 :
تاریخ شهادت1635/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
ما سوی دخار نور ره می جوئیم
امروز اگر سرخ فتادخم به خا

سروخم زالله يا سخن می گوئیم
فردا به زمانه س زتر می روئیم

مروری گبرا بر حیات پرفروغ جاوخد االثر مجید مق لی :
در سی ام شهرخور ماه سا  8337با تولهد خهوخش کهانون خانهه را گرمهی و صهمیمی بخشهید و در شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههام گشهود و دوران کهودکی را در زخهر
ساخه پهدر و مهادر سهاری نمهود  .دوران ابتهداخی را در دبسهتان بخت هان نهی رخهز بهه پاخهان رسهانید  ،په

از آن وارد مدرسهه راي مهاخی شههید مصهطفی خمی هی نهی رخهز

گردخد  .بها کسه موفقیه در اخهن دوران جهه ادامهه تحصهی در مقطه متوسهطه رايهی دبیرسهتان امهام خمی هی شهد  ،مجیهد عزخهز از نظهر وخژگهی يهای اخشقهی در
خانه بسیار مهربان و متواض بود و به والدخن و خانواده ا
شروع ج

احتهرام مهی گباشه و ايه نمهاز و روزه و قرائه قهرآن بهود و فهرامین دخ هی را بهه خهوبی انجهام مهی داد .بها

تحمیلی عرا علیه اخران با توجهه بهه اخ کهه اخشهان محصه بهود و در دبیرسهتان تحصهی مهی کهرد بهه فرمهان امهام عزخهز پاسه مث ه داد و رايهی ج ههه

يای ح علیه بار گردخد و با جمعی از رزم هدگان تیه امهام حسهن (ع) از لشهکر  81فجهر در سها  8363بهه ع هوان بسهیجی بهه ج ههه شهتاف  ،خهانواده اخشهان مهی
گوخ د  :ش ی که می خواس فردای آن به ج هه اعهزام شهود در خهوا مهی گفه " :روح م هی خمی هی  ،به شهک ی خمی هی  .وی بها يهد دفهاع از اخهران و اسهشم بهه
ج هه شتاف و در تارخ  8361/1/11ي امی که سوار بهر آم هوالن
و تا ک ون اثری از وی نیافته اند .

وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:

بهود در ج ههه شهريانی بوسهیله نیرويهای دشهمن يهد قهرار مهی گیهرد و از يمهان تهارخ مفقهود

موجود نیس
مجید مق لی.jpg
1877388118

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احمدرضا نصیرزاده
تاریخ تولد1687/1/5 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه امام خمینی(ره)-مدرسه احمد نی ریزی سابق
زندگی نامه:
چهره تاب ا و پر فروغ احمد رضا در پ جمین روز از اولین مهاه سها  8337يمهراه بها شهکوفا شهدن ر یعه و دمیهدن بههاران فضهای خانهه سرشهار از مح ه ايه بیه
عصم و رهارت را نورباران کرد  .خانواده ای کهه شههید نصهیر زاده در آن پها بهه عرصهه وجهود نههاد فضهیل و مع وخه و عشه بهه قهرآن و شهور حسهی ی را از پاکهانی
چون مشقاسم که از شیفت ان مکت قرآن بوده  ،به ارث برده اس .
در دامان مادری مؤمن و عفی از برک تربیتی الهی برخهوردار گردخهد و تحه تهنثیر اعتقهاد عمیه پهدر بهه قهرآن و ايه بیه و مح ه واالی خهانواده نسه

بهه سهید

الشهداء از روحی عهار و آگهاه و واال بهرم هد گردخهد  .يمچهون سهاخر فرزنهدان بهزر خهانواده بها تربیتهی برگرفتهه از اصهال مهبي ی خهانواده بهه محهیط آموزشهی پهای
گباش  .فکر پرور

خافته او در دوران دبستان و راي ماخی از نظر درسی و از نظر اخشقی او را فردی نمونه و موف ساخته بود .

تحصههیشت ابتههداخی را در دبسههتان فريم ههدی شهرسههتان نههی رخههز سههاری کههرد و دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی مسههعود بزرگههی رههی کههرد  .دوران متوسههطه در
دبیرستان امام خمی ی (ره) تا سا سوم دبیرستان گبراند و سا چهارم را نیمه تمام گباش .
فرزند خو

سیما و نی

رفتار خانه که يمه عمهر يم هام بها پهدرو بهرادرانش بهه عشه حسهین زخسهته بهود و ديهه يهای محهرم يمچهون پروانهه ای عاشه از تهش

حرک خوخش در حسی یه شهید مصهطفی خمی هی يمهه گهان را بهه تحسهین وا مهی داشه  ،اک هون در خافتهه بهود زمهان آن رسهیده دسه يهاخی کهه خه

و

عمرفهرا مهی

رف و با احساسات عمی مبي ی بر سی ه عزادارن فرود می آمد باخد ق هدا سهشح را بفشهارد و پ جهه يهاخی کهه بهر سهر زده خها زنجیريهاخی کهه بهر پشه عاشهقان امهام
حسین می کوبید باخد ماشه تف

را بکشد و تمام احساسهات خهوخش را بها دنیهاخی از آگهايی تهوأم نمهوده و گلولهه داغ رابهر سهی ه وارثهان خزخهد ب شهاند کهه حسهین زمهان

را به ن رد فرا خوانده اند .او که ي وز س ی بهیش از  81سها نداشه خهو تشهخیص داده بهود کهه تجلهی و تحقه عهزای حسهن و عشه ورزخهدن بهه حسهین حضهور در
ج هه اس به يمین دلی بهود کهه بها روحهی بهزر و جسهمی کوچه

بهرای اولهین بهار رايهی سه ريای مقهد

اسهشم گردخهد و بهه م هار ج هی کردسهتان اعهزام

گردخد .
خانواده که به عاشورا و سردار عاشورا معتقد بودنهد و جملهه" که ار

کهربش و که خهوم عاشهورا" را نیه

که رايی نی وا شده اس  .به يمین دلیه ي هام اعهزام احمهد رضها  ،بهرادرانش نهه ت هها افسهو

پبخرفتهه بودنهد گوخها احمهد رضها را علهی اک هر مهی پ داشهت د

و انهدويی نداشهت د بلکهه افتخهار و م ايهات مهی نمودنهد .شههید نصهیر

زاده در اوان جوانی در کويهای پوشیده از بهر کردسهتان صهشب و سهختی آنوقه و مع وخه ج ههه آنچ هان تهنثیری بهر افکهار نهورانی ا
نیاف وبرای دومین بار يمراه با اجرای ررح ل ی

خها امهام يماهای رزم هدگان بهه نهدای امهام ل یه

گهبارده بهود کهه دخ هر آرام

گفه و در زمهان وقهوع عملیهات خی هر از فضهای نهورانی ج ههه يها

برخوردار گردخهد او کهه بها شه اخ راه ج ههه را برگزخهده بهود در سهومین اعهزام خهوخش بهه گهردان کمیه پیوسه و در خهط ارونهد زخهر آتهش سه ین دشهمن از کیهان
اسشم دفاع کرد و اخن بار نیز بها مشهايده مع وخهات ج ههه روحهش متحهو شهده و بعهد از دخهدار از خهانواده نهاختها" بهرای چههارمین بهار در مهرمهاه  8361رايهی ن ردگهاه
اسشم و ج هه نهور گردخهد در اخهن مرحلهه از اعهزام جهوانی 81سهاله و رشهید شهده بهود  .سهشح را بها اراده ای قاسهم گونهه بهر دو
کربشی  3بهه مرخصهی آمهد در روزيهای کوتهاه مرخصهی روحهانیتی عجیه در رفتهار و کهردار
لشکر المههدی په

کشهید و په

از شهرک در عملیهات

بخهوبی جله نظهر مهی نمهود يم هام بها دلیرمهردان گهردان کمیه از

از مرخصهی کوتهايی بهه ج ههه بازگشه و در عملیهات کهربشی  1شهرک نمهوده و در مرحلهه او يم هام بها خهط شهک ان گهردان کمیه حماسهه

پیروزی را ترسیم نمود و سعادت شهرک در دومهین مرحلهه خهط شهک ی را بهه دسه آورد و بهه خاکرخزيهای دشهمن تاخت هد و در نیمهه شه 16دخمهاه  8361اخهن سهرباز
دالور و چاب

ج هه توحید در خا آغشته به سهرخی خهون مقدسهش در غلتیهد و بها فهر خهونین بهه لقهاء پروردگهار شهتاف و شههادت را نصهی خهوخش سهاخ  .روح
در

پر فتهوحش بها ارواح مطههر بخهون خفت هان کهربشی حسهین محشهور بهاد و راه سهرخ خهونی ش از رشخهه داران نهور و سهایده پهر ريهرو بهاد  .پیکهر پها و مطههر
گلزار شهدای نیرخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم اجعل ا من الطال ین بدم المقتو بکربش
خداوندا ما را از خون خوايان کشته کربش قرار ده .

با سشم بر م جی عالم بشرخ و ولی عصر (عهج) کهه بها آمهدن اخشهان جههان را از عهد گلسهتان مهی ک هد و زمهین را از يهر ظلمهی و جهوری پها مهی ک هد و سهشم و
درود بر امام حسین (ع) که تمام يستی خود را حتهی رفه شهش مايهه خهود را فهدای اسهشم و کتها خهدا کهرد و سهشم و دورد بهر ري هر عزخزمهان خمی هی به شهکن
که کشور اسشم و قهرآن را بعهد از  1166سها سهلط

زورگوخهان مهزدور از چ ه

آنهها در آورد و اخهن کشهور را از لهوث آنهها نجهات داد و سهشم و درود بهر شههیدان راه

ح و آزادی که خالصانه جان خود را در راه مح و خود دادند  ،تا قهرآن و دخهن اسهشم پها برجها بمانهد و يهی ظلهم ک هده ای نتوانهد بهه حهرخم اسهشمی او تجهاوز ک هد .
خداخا توجه و بررسی من به آرزويا مرا از تو که مقصود و يد م ی دور مهی ک هد  .مهرا بهه رايهی و بخهدمتی موفه دارکهه بهه تهو نزدخه
تو برساند  .از تو ای خداوند با عظم وصا تو را می جهوخم و بهه وجهود خهودت برخهودت اسهتدال مهی که م  ،په
خداخا تو شايد با

شهوم و مهرا بهدون واسهطه بهه

مهرا در پرتهو انهوار خهودت بکهوی وصهال برسهان .

در اخن رايی کهه آمهده ام فقهط بهرای تهو و بهرای دخهن تهو آمهده ام تها دخهن خهود را بهه اسهشم و اخهن انقهش اسهشمی کهه حکومه خداونهد اسه

اداک م و يرگز رايی را که انتخها نمهوده ام بهاز نخهوايم گشه  .خهداخا اگهر در اخهن راه کشهته شهوم کشهته شهدن مهن را بع هوان شههادت در راه خهودت باهبخر  .چهون
چیزی غیر از جان ناقاب چیز دخ ری ندارم که تقهدخم رايه بکه م  .پیهامی بهر شهما مله عزخهز و شههید پهرور اخهران دارم و اخ کهه فهرد فهرد شهما و مها  ،در ق ها خهون
شهداء مسوولیتی بزر بر گردن دارخم و مها يهم باخهد سههمی در اخهن راه مقهد

داشهته باشهیم  .ای مله حهز اهلل بهرای رضهای خهدا امهام عزخزمهان را ت هها ن بارخهد

ير چه بیشتر او را خاری ک ید تها انشهاءاهلل اخهن انقهش  ،بهه انقهش مههدی موعهود (عهج) متصه گهردد و پشهتی ان روحانیه م هارز باشهید و ن بارخهد افهرادی نهاالخ در
اخن ل ا

پیام ر گونهه نفهوذ کهرده و بخواي هد بهه اسهشم و روحانیه ضهربه وارد آورنهد و اخهن سهخ م بها بهرادران بسهیج و سهااه پاسهدار اسه  .بهرادارن عزخهز م بارخهد

افرادی مغر

واردبسیج و ساايی که بها خهون ديهها يهزار شههید روئیهده اسه وارد شهوند و بخواي هد بسهیج و سهااه را بهدنام ک هد  .م هادا روزی سهااه را بع هوان شهغ

انتخا ک د  ،سااه مح شغ نیس بلکه پاخ اه جهاد اسه و سهخ ی بهه خهانواده گرامهی و بزرگهوارم دارم پهدر و مهادر گرامهی از شهما مهی خهوايم کهه زحمتههاخی کهه
برای فرزند حقیرتان کشیده اخد و يهر نهاراحتی کهه از اخهن فرزنهدتان دخهده اخهد ب خشهید و حشلهم ک یهد از بهرادران بزرگهوارم مهی خهوايم بهه پهدر و مهادرم مح ه ک هد
چون ما يم ی باخد از پدر و مادريا قدردانی ک یم  ،چون زحمتهای آنها اس کهه مها را بهه اخهن حهد کمها رسهانده اسه از بهرادران مهی خهوايم کهه بهرادر کوچه

خهود

را حش ک ید و ب خشید  .از دوستان و خوخشاوندان يهم مهی خهوايم کهه اخهن ب هده حقیهر و گ ايکهار را حهش ک هد  .بیشهتر از اخهن اوقهات شهرخفتان را نمهی گیهرم  .بهه
امید پیروزی ير چه بیشتر ساايیان اسشم بر کفر .
خداخا  ،خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
 8361/1/11پادگان امام خمی ی ايواز "
مر بر آمرخکا خادتان نرود
مر بر صدام و حز بعث کثی  .مر بر اسرائی .

خاررات:
موجود نیس .
احمد رضا نصیر زاده.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسن نظری
تاریخ تولد1684/3/7 :
تاریخ شهادت1637/6/16 :

نام مدرسه :مدرسه بزرگی
زندگی نامه:
حسن نظهری در تهارخ  8331/6/7در شههر نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و زحمهتکش متولهد شهد  .اخهن سهرباز کوچه

امهام زمهان تحصهیشت ابتهداخی را در مدرسهه

قاضههی ر ار ههاخی شهرسههتان نههی رخههز آغههاز کههرد و تحصههیشت دوره راي مههاخی را تهها مقطه او راي مههاخی در مدرسههه راي مههاخی بزرگههی سههاری نمههود  .اخههن بههزر مههرد
مدتها از زنهدگی خهود را در ج ههه يهای ج ه
مادری که ت ها مهادر ن هود بلکهه او خه

علیهه خفاشهان کهور د گبرانیهد و بهشه را بهه بههای خهون خهود خرخهد  .بهشهتی کهه زخهر پهای مهادر قهرمهانش بهود .

پهدر يهم بهود  .زخهرا در سهن  1سهال ی پهدر

را از دسه داده بهود و خهود فرزنهد بهزر خانهه بهود کهه مهی باخسه در آخ هده

سرپرستی خوايران و برادران کوچکتر خود را به عهده گیهرد تها مهادر سه ی ی اخهن بهار را کمتهر احسها

ک هد  ،امها او در سهن  81سهال ی وقتهی اسهشم را در خطهر مهی

بی د و تشخیص می ديد که وجود او در ج ههه يهای ن هرد اسهشم علیهه کفهر کهارآتر اسه  ،قیهد خهانواده و تحصهی را مهی زنهد و رايهی ج ههه مهی شهود  .او کهه چهون
نسیم يمه را نواز

می داد و با آي

نهرم خهود

اسهشم را احیهاء مهی کهرد  ،بها ضهد انقهش و ضهد اسهشم بهه م هارزه برخاسه  81 .بههار در بهارسهتان اخهران عطهر

افشانی کرد و سرانجام در  13خرداد  8367در عملیات بی المقد

چهون پرسهتوخی از اخهن دنیهای پهائیز زده کوچیهد تها بهه بههار ابهدی بایونهدد  .او آنقهدر بل هد نظهر بهود

که حتی نخواس ج ازه و ق ری داشته باشد .اخهن شههید بزرگهوار بهه مهادر مهربهانش پیهام مهی فرسهتاد کهه ای مهادر خهوبم اگهر شههید شهدم يهی ناراحه مهن ن ها

و

افتخار کن که فرزندت در راه يد به شهادت می رسد و در برابر زخم زبان دشهم ان کهه بهرای ازار تهو نهیش مهی زن هد بهه خهدا توکه کهن و بهرای يهداخ آنهها از خهدا
مدد ب یر  ،چون من دوس دارم در راه يدفم به شهادت برسم.
شهید نظری پ

از شهادتش چون دوران زندگی پهر بهار

بهرای مهردم و اسهشم مثمهر ثمهر بهود و بها شههادتش بهه دوسهتانش روحیهه بخشهید و انهان را بهرای ت عیه از

امام و رفتن به ج هه تشهوخ کهرد .پیکهر مطههر اخهن عاشه دل اختهه ج ههه رزم په
م تق و در گلزار شهدای اخن شهر به خا سارده شد .
روحش شاد و خاد

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از گبشه  1سها از شههادتش در سها  8376بهه زادگهايش شهرسهتان نهی رخهز

ال حو و ال قوه اال باهلل العلی العظیم
فاستقم کما امرت و من تا مع
خداخا پروردگارا  ،مع ودا  ،يستی بخش  ،جهان افرخن ب ام تو
ب ام تو و برای تو که ما يیچیم و ير چهه يسه تهوئی  ،خهداخا قهدرت مطله تهوئی مها يمهه فهانی يسهتیم و مله

وجهود از ان توسه  ،بارالهها مها يمهه از بهین رفت هی

يستیم  ،آنچه پاخدار اس توئی ما از توئیم و به سهوی تهو در حرکه  ،انها هلل و اناالیهه راجعهون خهداخا ب هدگان صهالح عهزم جهزم کهرده انهد تها دخ ه را خهاری ک هد ،
خداخا اخ ان عظم اسشم را می دان د ودر حفظ آن جانها قربانی مهی ک هد  ،خهداخا اخ هان ب هدگان تهو يسهت د و بهه عشه لقهای تهو يمهه مصهائ را بهه جهان خرخدارنهد ،
پروردگارا تو خود شهايدی کهه اخهن امه مقهاوم  ،گهو

بفرمهان امهام به شهکن قصهد گسهتر

اسهشم را در جههان دارد و در اخهن راه از مشله ک هدگان و از ج اخه

ج اختکاران يراسی به د راه نمی دي د و مردانه به پیش مهی رونهد  ،خهداخا تهو شهايدی و تهو حهاکم  ،په
کسی را ندارند  ،د به امید تو بسته انهد و از تهو کمه

خهود

مهی دانهی کهه اخهن مهردم مظلهوم غرخه  ،غیهر تهو

مهی خواي هد  .اخهزدا ع هاختی کهن  ،لطفهی نمها و دسهتان اخهن مهردم خهالص و صهاد را بهه کهرم و لطه خهودت

ب یر  ،بازوانشان را پر تهوان گهردان و دعاياخشهان را مسهتجا فرمها  ،خهداخا روسهیايم  ،پروردگهارا گ ايکهارم  ،مع هودا داخه در گ هايم ولهی در حضهور م ارکه سهر بهه
زخر  ،اگر تو مرا ن خشی و اگر تو گ ايانم را نیامرزی به کجا بروم و به کهه پ هاه ب هرم اگهر بهه در خانهه رحمته رايهم نهديی چهه کسهی يسه کهه جهرأت ک هد مهرا پ هاه
ديد  .خداخا گ ايان زخاد روسیايم کرده و قله م را کهدر نمهوده اسه  .اک هون شهرم ده ام و تهو خهود مهی دانهی وشهايدی کهه معتهرفم  ،په

تهو ای خهدای کهرخم لطفهی

کن و دس اخن ب ده عاصی و گ ايکار را ب یر  .خداخا د به رحم تو بسته ام و خقین دارم که گ ايکاران نادم را خوايی بخشید چون خود فرموده ای :
" ان اهلل خغفر البنو جمیعا "
اک ون که قلم بدس گرفته ام تا مطال ی بهه رشهته تحرخهر در آورم چ هد سهاع دخ هر بیشهتر بهه عملیهات سهااه اسهشم علیهه لشهکرخان کفهر بهاقی نمانهده  ،د بهه امیهد
خدای قادر بسته اخم و به ع اخ خاصه او امیهدورام  .بهرادر و خهواير مسهلمان  ،امهروز شهما دعهوت بهه صه ر و اسهتقام شهده اخهد  .باخهد چهون کهوه محکهم و اسهتوار در
مقاب حوادث باخستید که خدای بزر با شماسه  ،تهداوم انقهش و حفهظ آن بعههده شماسه  .بههو

کهه تخله از اخهن امهر عقوبه خداونهد قهادر را بهه دن ها دارد .

تداوم انقش بست ی بهه شه اخ چههره يهای انقهش دارد باخهد چههره يهای انقهش را شه اخ تها کسهی بهه انقهش ضهربه نزنهد  .امهروز چههره يهای حهافظ انقهش
يمین جوانان مؤمن حهز اهلل يسهت د کهه چهه در ج ههه و در پشه ج ههه از انقهش حفاظه مهی ک هد  ،خهواير و بهرادر بههو
شک انزوای انقش اس  .امروز حز اهلل باخد يمان د گبشهته چهون ب یهانی مرصهو
ج اختکههاران خههارجی و فرصه رل ههان داخلههی يههو

بها

کهه انهزوای حهز اهلل بهه يهر

در صهح ه يهای مختله انقهش اسهشمی  ،پهر تهوان تهر و پهر تششهتر باشه د تها

حاکمیه بههر انقههش اسههشمی را نداشههته باشه د  .خههواير و بههرادر حههز اهلل بهههو

بهها

تهها تههو را از دورن خههرا

نک د  ،فت ه يای ضد انقهش در بهین شهما اثهری نداشهته باشهد  .متحهد و يم هام بها يهم بهوده و اختشفهات را از بهین ب رخهد  ،خهود را تزکیهه ک یهد تها فرصه رل هان ،
حاکم بر مقدرات مردم نشوند  .فهرامین و نصهاخای امهام را بهه دقه مهورد عمه قهرار ديیهد  .جوانهان عزخهز شهما امیهد آخ هده اخهن مهرز و بهوم يسهتید از يوسهها و لبائهب
دنیوی چشم پوشی ک ید که اخ ها سرابی بهیش نیسهت د بهه خهود آئیهد و قهدر خهود را بدانیهد و در دام شهیطان بهه ع هاوخن مختله گرفتهار نشهوخد بهه جوانهان عزخهز حهز
اهلل اقتدا ک یهد و ب ی یهد کهه چ ونهه بها اخثهارگری خهود شهر و غهر را بهه وحشه انداختهه انهد  ،اعتیهاد را اخهن بهشی خانمانسهوز ول هردی و م کهرات را ريها سهازخد و
مطمون باشهید کهه مهی توانیهد جوانهان مفیهدی بهرای اخهن کشهور عزخهز باشهید  .و امها ای فرصه رل هان ضهد انقهش ای يهواداران دخهروز رهاغوت و ای بهه اصهطشح
تجربه داران امروز آگاه باشید که پیش نخوايید برد و با خاری خهدا بها يمه جوانهان حهز اهلل شهمايا نیهز مان هد اربابانتهان عهزادار خوايیهد شهد  .و امها ای مهادرم شهما را
به خدای بزر می ساارم .ای مادر عزخز از تو معبرت می خهوايم تهو بهرای مهن مهادری نمونهه بهودی و مهن بهرای تهو فرزنهدی شاخسهته ن هودم  ،مهرا به خش و از خهدای
بزر در ير نماز براخم رل آمرز

نما  .ای مادر بزرگوار ير زمان کهه مهی خواسهتم بهه ج ههه بهروم شهما خهارخم کردخهد و مهان مهن نشهدخد چهون اسهشم را عزخهز تهر از

فرزندتان می بی ید  .ای مادر بزرگهوار بهراخم زحمتهها کشهیدی و رنجهها بهردی مهرا به خش و در غهم از دسه دادن مهن شهاکر و صه ور باشهید  ،نمهی گهوخم گرخهه نک یهد
ولی ير زمان که دلت ه

و نارحه شهدخد بهرای غرخ هی امهام بزرگهوار  ،حسهین (ع) و ايه بیه مطههر

گرخهه ک یهد  ،بهرای رنجههای زخ ه ک هری ( ) نالهه ک یهد .

بجای اخ که برای من گرخه ک ید برای شهداخی گرخه ک ید که مادر ندارند  .د قوی دارخد و مطمون باشید که خدا با ماس .
خداخا :
دالوران لشکر توحید را خاری فرما

خواری و خبالن بر ج ود کفر مقرر فرما

شهیدان وارث خون خداخ د

شهیدان از دورن ی يا جداخ د

چو مث آخ ه پا و سایدند

شهیدان وارث خون خداخ د

خاررات:

موجود نیس .
حسن نظری.jpg
1871773363

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسن معصومیان
تاریخ تولد1683/1/15 :
تاریخ شهادت1631/1/11 :

نام مدرسه :مدرسه حاج قطبی
زندگی نامه:
سخن از شهیدی در میان اس که در خه

خهانواده متهدخن و مهبي ی در روز پهانزديم فهروردخن مهاه سها  8336در شهرسهتان نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود  .دوران

ابتداخی را در دبستان حها قط هی واقه در شهرسهتان نهی رخهز بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بعهد از آن وارد مدرسهه راي مهاخی گردخهد ولهی ق ه از اتمهام اخهن دوره از
ادامه تحصی خودداری و در کار کشهاورزی و مغهازه داری بهه پهدر

کمه

مهی کهرد  .بها شهروع انقهش اسهشمی اخشهان بها توجهه بهه اخ کهه بهه مدرسهه مهی رفه و

دوران راي مهاخی را مهی گبراندبههه صه انقشبیههون پیوسه و بهها شهرک در تظههايرات وظیفهه خهود را نسه

بهه انقههش ادا نمهود  .بعههد از پیهروزی انقههش اسهشمی بههه

ع وان بسیجی فعا در پاخ اه مقاوم مشغو فعالی بود.
بها شههروع ج ه

تحمیلههی اخههران و عهرا وی بههه ع ههوان بسههیجی در سهها  8361عهازم ج هههه گردخههد و در م طقههه ج ههی و عملیهاتی انجههام وظیفههه نمههود  .يمسه ران

شهید مهی گوخ هد  :حسهن خیلهی شهجاع و دلیهر و خهو

برخهورد بهود و در ج ههه اگهر سهختترخن و مشهکلترخن کهاری پهیش مهی آمهد يمهه مهی گفت هد بهه اخهن جهوان

بسیجی ب وئید تا مشک را ح ک د و زمانیکه با اصرار دوسهتان و خهاران عهازم مرخصهی و دخهدار والهدخن و خهانواده بهود يمهان موقه اعهشم مهی شهود کهه محلهی بهرای
نماز خواندن درس ک دکه حسن به محض ش یدن اخن خ ر به گفته يمس ران و يمزمان مشغو احداث س ر نماز می شود .
در يمان مح در تارخ  8361/1/81به درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و پیکهر پها و مطههر
سارده شد اگر چه فقدان حسهن خهانوده ا

را متهنثر سهاخ امها خهاد و خهارره ا

کردن يیچوق دخر نیس و در راه آرمان و ايدا مقد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

رهی مراسهم باشهکويی در گلهزار شههدای شههر نهی رخهز بهه خها

در دلهها و خهارره يها جاودانهه مانهد  .آری حسهن اعتقهاد داشه کهه بهرای خهدا کهار

عالیه اسشمی به شهادت رسیدن نیز باالترخن درجات می باشد .

موجود نیس .
حسن معصومیان.jpg
1877388731

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید جهانبخش میرشکاری
تاریخ تولد1684/7/18 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه حافظ
زندگی نامه:
شهید جهان خش میرشکاری فرزند عزخهز در تهارخ چههارديم مههر سها  8331در شهرسهتان نهی رخهز بخهش آبهاده رشه
مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود  ،دورة ابتههداخی را در مدرسههه حکم ه رشهه
راي ماخی يم تا پاخان دوره خع ی سها سهوم در

در روسهتای رشه

در خهانواده ای متهدخن و

گبرانههد  .بعههد از دوره ابتههداخی وارد مدرسههه حههافظ روسههتای رشهه

شههد  ،در مدرسههه

خوانهد و توانسه بها موفقیه اخهن دوره را بهه پاخهان برسهاند امها بهدلی مشهکشت اقتصهادی نتوانسه ادامهه تحصهی

ديههد لههبا يمههراه پههدر بههه کشههاورزی و کههارگری مشههغو شههد تهها سههن  86سههال ی کههه در تههارخ  8363/1/81از ررخه بسههیج عههازم ج هههه شههد  .اخههن شهههید گرامههی در
علمیات والفجر  1و فهت فهاو و در تهارخ  8363/88/18بها يمهه دالورخهها و رشهادتهاخی کهه از خهود نشهان داد بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .پیکهر پها و مطههر
شهید جهان خش میرشکاری در گلزار شهدای روستای رش

بهه خها سهارده شهد  ،پهدر و مهادر شههید مهی گوخ هد  :خه

روز کهه شههیدی را آورده بودنهد او بهه تشهیی

ج ازه رف وقتی به خانه برگش گف پدر و مادر عزخزم من آرزوی شهادت دارم حرک کرد و در يمان زمان به ج هه رف .
پیام خانواده شهید  :ما از جوانان می خوايیم که خود را آلوده فساد نک د تا بتوان د مفید باش د .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ر اشرح لی صدری و خسرلی امری و احل عقده من لسانی خفقهو قولی
آرزو دارم که ص حدم زخ ای شهادت در راه خدا را يمراه با تاش قل نیروم د و پر احسا

ري رم برگزار نماخم .

سشم بر حضرت مهدی و ناخ واقعیش و سشم بهه تمهام شههیدان و مصهلحان و عارفهان و عاشهقان يمیشهه تهارخ از يابیه تها امهرزو و از امهروز تها قیامه و يمهه آنهها
که قل شان برای رضای خدا می تاد  .اخ

ما خودمهان را انسهانهای سهعادتم دی مهی دانهیم کهه در سهاخه ري هر بزرگمهان و مهردم اخثارگرمهان اخهن افتخهار را دارخهم کهه

پرچم توحیهد را بهه ايتهزاز درآورخهم  .پهرچم توحیهد احتیها بهه خهون دارد خهون انسهانهای پها و آگهايی کهه بهه خهارر احیهای عقیهده شهان بهه جههاد فهی سه ی اهلل

برخاست د  .شما ای برادران عزخهز و خهوايران عزخهز و يمور هان عزخهز آگايیتهان بهه کمها رسهیده اسه و زمی هه صهدور انقهش فهرايم شهده اسه  ،تهش
شما به انقش سرع می بخشد از تش

و کوشهش

و کوشش خود درخغ نک یهد کهه مسهوولیتی عظهیم را گهردن نههاده اخهد  .خهداخا بهشه را بهه مهن نشهان مهده تها بازرگهان شهوم

برای اخ که وقتی بهش را دخدم عاش بهش می شوم و برای بهش جهاد می که م  .په
عاش تو باشم و جه م را به من نشان مده تا اخ که از تر

باخهد يمهه کهار مها بهرای خهدا باشهد  ،بلکهه د مهن را رهوری قهرار بهده کهه

جه م جهاد ک م  ،روری دلم را قرار ده که از ت ها خال خکتا بترسم .

و ای مردم اختش راخفه و ق یله ای میان شما ن اخد باشهد  ،يهی راخفهه ای را برتهر از راخفهه دخ هر ندانیهد  .بهاری پهدرجان اگهر مهن لیاقه داشهتم و شههید شهدم نمهی
خوايد ناراح باشید آخر ير انسانی که بدنیا آخد باخد باز يم بهرود مهن امهانتی از خهدا بهودم کهه خهدا بدسه شهما پهدر و مهادرم داد و شهما خهو از اخهن امانه مواظ ه
کردخد پ

چرا انسانی کهه فهانی اسه مهردنش بهرای خهدا ن اشهد و مهادرم يمهانطور کهه زخ ه وار مهرا تربیه کهردی و در اخهن آغهو

پها و پرمح ه خهود تربیه

نمودی می دانم که چقدر برای من زحم کشهیده ای کهه مهرا بهزر کهرده ای ولهی باخهد پابرجها باشهید و از تمهام قومهان و خوخشهان مهی خهوايم کهه اگهر بهدی از مهن
دخده اند ب خش د و باری برای من ناکام ن وئید چون که به کام خود که شهادت بود رسیده ام .
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
م تظری نستوه محافظ بفرما
جمهوری اسشمی بدس مهدی بساار
زخارت کربش نصی ما ب ردان
جهان خش میرشکاری

خاررات:
موجود نیس .
شهید جهان خش میرشکاری.jpg
1871381313

الهی آمین خا ر

فانی برای اسشم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید یوسف علیخانی
تاریخ تولد1651/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/6 :

نام مدرسه :مدرسه راهنمایی بزرگی
زندگی نامه:
خوس ه علیخههانی فرزنههد حیههدرقلی در خکههم اردخ هش ه مههاه سهها  8318در شهرسههتان مرودش ه در خ ه

خههانواده مههبي ی و انقشبههی دخههده بههه جهههان گشههود  .شهههید

تحصیشت خهود در مقطه ابتهدائی را در دبسهتان عشهاخری و دوران راي مهائی خهود را در مدرسهه راي مهائی بزرگهی شهرسهتان نهی رخهز بهه اتمهام رسهانید و په

از اتمهام

دوره راي مائی با توجه به عشقه خاصی کهه بهه اسهشم و فراگیهری علهوم قرآنهی داشه وارد حهوزه علمیهه امهام صهاد (ع) شهرسهتان نهی رخهز شهد و بهه تحصهی علهوم
قرآنی پرداخ  .شهید بها شهروع ج ه

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران حضهور خهود در ج ههه يهای ج ه

را تهرجی داد و در حهین فراگیهری علهوم حهوزوی  ،در

کرد و به ت عیه از ري هر و پیشهوای خهود بهرای دفهاع از مهیهن اسهشمی و ارزشههای انقهش و پاسهداری از خهون شههیدان از جملهه بهرادر شههید

را ريها

حسهین علیخهانی از

ررخ بسیج سااه پاسداران انقش اسشمی نی رخز عهازم ج ههه گردخهد  .وی از نظهر اخشقهی فهردی مهومن  ،متهدخن و فهروتن بهود و يمیشهه عشقهه داشه تها بهه افهراد
مستضههع و محههروم خههدم نماخههد  .وی در اولههین نوبهه از تههارخ  8366/1/81لغاخهه  8366/86/3در ج هههه يهها حضههور خافهه و در تههارخ  8366/86/3در ج هههه
ج و و م طقه عملیاتی شلمچه به درجه رفی شهادت نائ و پیکر پاکش پ
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
خوس علی خانی.jpg

از انتقا به شهرستان نی رخز در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

1871118771

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید عمادالدین پور رضا
تاریخ تولد1684/3/5 :
تاریخ شهادت1638/7/5 :

نام مدرسه :مدرسه شهید اکتسابی
زندگی نامه:
سید عماد الهدخن پوررضها  ،فرزنهد سهید خحیهی در په جم شههرخورماه  8331در روسهتای رخهزا بخهش پشهتکوه از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خه

خهانواده مسهلمان و

متدخن دخهده بهه جههان گشهود  .در سهن دو سهال ی مهادر دلسهوز و مهربهان خهود را از دسه داد و بها توجههات خداونهد متعها و زحمهات پهدر  ،دوران رفولیه را پشه
سرگباش  .در سن  7سهال ی وارد دبسهتان شههید اکتسهابی روسهتای رخهزا شهد و اخهن دوران را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید  ،سها

وارد حهوزه علمیهه امهام صهاد

(ع) شد  .فردی دلیر و شجاع بود و در عین حا چههره ای مظلهوم و نهورانی داشه و تسهلیم ظلهم يهی ظهالمی نمهی شهد و بها وجهود سهن کمهی کهه داشه در مراسهم
دخ ی و مبي ی شرک می کرد و به انجهام فهرائض دخ هی پاخ هد بهود  ،بهاالخره بعهد از دو سها فراگیهری علهم در حهوزه علمیهه امهام صهاد (ع) خهود را آمهاده رفهتن بهه
میدانهای ج

کرد و ت ها راه ريهاخی از زنهدگی مهادی را شههادت و شههادت را وداع آگايانهه از دنیها و يجهرت بسهوی آخهرت و بقهاء ابهدی دانسه  ،لهبا از ررخه سهااه

پاسههداران عههازم ج هههه شههد و در تههارخ  8363/7/3در ج هههه غههر  ،م طقههه عملیههاتی مهابههاد ي ههام درگیههری بهها اشههرار ضههد انقههش  ،در حههین آوردن مهمههات بههرای
رزم دگان اسشم به درجه رفی شههادت نائه گشه و مسهوولی و رسهال پاسهداری از اسهشم را بهر دو
سربل دی را در آغو

کشید و پیکر مطهر

روحش شاد و رايش پرريرو باد
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
سید عمادالدخن پوررضا.jpg

در امامزاده سید محمد روستای رودخور به خا سارده شد .

مسهلمین و بهرادران دخ هر نههاد و بها شههادت خهوخش عهزت و

1367111766

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید خلیل احمدی
تاریخ تولد1683/5/11 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
حص بسیجی برادر خلی احمدی در تهارخ  8336/1/86در روسهتای چهاه سهرخ واقه در بخهش آبهاده رشه
به جهان گشود  .از يمان اوان کودکی بايو
عجز و ناتوانی نمودند  .خانواده ا

 ،بها اسهتعداد و بسهیار مهربهان بهود  .وی در سهن  1سهال ی دچهار بیمهاری شهدخدی شهد کهه پزشهکان از به هودی او اعهشم

به عله مشهکشت از اعهزام نمهودن کهود بهه بیمارسهتان شهیراز عهاجز ماندنهد امها فهرد خیهری يمچهون فرشهته از سهوی پروردگهار

فرسهتاده شههد و وی را بههه بیمارسهتان شههیراز اعههزام نمههود و کهود خردسهها په
وارد دبستان ديقان چاه سرخ گردخد و پ
.پ

از توابه نهی رخهز در خهانواده ای کشهاورز و مهبي ی دخهده

از  1مههاه به هودی کامه خافه و از بیمارسههتان مهرخص شههد  .وی در سههن  7سههال ی

از ری دوران ابتهداخی بهرای ادامهه تحصهی بهه مدرسهه راي مهاخی شههید مصهطفی خمی هی نهی رخهز مراجعهه و ث ه نهام نمهود

از رهی  3سها دوره راي مهاخی جهه ادامهه تحصهی در دبیرسهتان احمهد نهی رخهز ث ه نهام نمهود و په

از گبرانهدن سها دوم دبیرسهتان وارد دبیرسهتان شههید

بهشتی گردخد 6و در ک هار آن بهرای گبرانهدن اوقهات فراغه در بسهیج نهام نوخسهی نمهود و در تهارخ  8363/86/13توسهط بسهیج بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .وی مهدت 3
ماه را در ج هه ساری نمود  .پ
کش

از بازگشه از ج ههه بهه سهراغ درسهها و تکهالی عقه مانهده ا

رفه و دوره سهوم دبیرسهتان را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و وارد

چهارم دبیرسهتان گردخهد  .در اخهن ي هام بهود کهه بهرای بهار دوم در تهارخ  8363/1/81بهه ج ههه اعهزام گردخهد  .بسهیجی عاشه جمعهی گهردان کمیه په

از

ساری کهردن  31روز ن هرد بها دشهمن سهرانجام در عملیهات والفجهر  1در ج ههه ارونهد رود در تهارخ  8363/88/18بهه خیه شههیدان انقهش پیوسه و پیکهر پهاکش در
گلزار شهدای چهاه سهرخ بهه خها سهارده شهد  .او از اخشقهی شاخسهته و پسه دخده برخهوردار بهود  .بها دوسهتان و يمکشسهان و بها پهدر و مهادر و دخ هر اعضهای خهانواده
بسیار مهربان و خو

برخورد بود و يمیشه برای خواندن نماز به وخژه نماز سر وق بسیار اصرار داش .

روحش شاد و خاد

گرامی باد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

موجود نیس .
خلی احمدی.jpg
7811188311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید ذوالفقار بیات
تاریخ تولد1685/11/3 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
ذوالفقار بیات در تهارخ  8331/81/6در خهانواده ای سهاده و متهدخن در روسهتای چهاه گهز از توابه بخهش آبهاده رشه
دامان پر مهر پدر و مادر مهربان و دلسوز رشهد نمهود  ،په

شهرسهتان نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود و در

از گبرانهدن دوران  7سهاله از عمهر خهود بهرای فراگهرفتن علهم بهه مکهان مقهد

مدرسهه قهدم نههاد و دوران

ابتداخی را در مدرسه شهید جشلی چاه گز با موفقیه پشه سهر گباشه و بهرای ادامهه تحصهی بهه نهی رخهز مراجعهه و دوران راي مهاخی را در مدرسهه مصهطفی خمی هی
با نمرات خوبی پش سر نهاد  .سا

وارد دبیرسهتان شههید مظلهوم بهشهتی گردخهد  .خه

ناگاه عش و عشقه به اسشم محر او شد کهه بهرای پاسهداری از دخهن و شهر و نهامو
سه ماه در س ر ن رد بها کفهر صهدامی ج یهد  .سها
مانههده خههود را ج ههران کههرد  .او بههه ورز

بهه سه ر کهش

و در

سها از تحصهی او در دبیرسهتان گبشه و نمهرات بهاالخی را کسه کهرد کهه
بهه ج ههه بهرود و بهرای اولهین بهار در سها دوم دبیرسهتان بهه ج ههه رفه و

مراجعه نمهود  .او در

را نیهز جهدا از ج ههه نمهی دانسه و بها جهدخ درو

عقه

نیههز عشقههه داشه بههه يمههین م ظههور در باشه اه والفجههر نههی رخههز بههه عضههوخ درآمههد  .در مههدت تحصههی رههرح کههاد را در

بیمارستان شهدای نی رخز گبراند  .در اخ جا بهود کهه امهدادگری بهرای خهدمات بهه مجهروحین را نیهز فراگرفه  .بهرای نمهاز و ع هادت ايمیه زخهادی قائه بهود  ،لحظهه
ای از نماز
داد و به مادر

غاف نمی شد فردی مؤمن  ،متقهی  ،متواضه  ،صهابر و متهین بهود  .در ي هام اعهزام بهه ج ههه بهه قهدری خوشهحا بهود کهه بهه خهانواده ا

روحیهه مهی

دلداری.

در تارخ  8363/88/1مجهددا" عهازم ج ههه شهد و در عملیهات والفجهر  1شهرک نمهود و در اخهن عملیهات غهرور آفهرخن يمهراه دخ هر يمرزمهانش حماسهه آفرخهد  ،شههر
ب دری فاو را آزاد نمودند و پیروزخهای چشم یری برای مل اخهران بهه ارمغهان آوردنهد و آن هاه در دومهین حماسهه خهوخش بهه محاصهره در مهی آخ هد و ب ها بهه گفتهه خکهی
از يمرزمانش شهید ذوالفقار بیات ي امی که بهه محاصهره دشهمن در آمهدخم بهه ت ههاخی  1نفهر بعثیهون را بهه يشکه رسهاند  .سها

تیهری ديهان سهرباز رشهید اسهشم

را نشانه گرف و تیهری دخ هر نیهز قله ش را و در تهارخ  8363/88/17او و عهده ای از سلحشهوران اسهشم بهه خیه مفقهودخن پیوسهت د و پیکهر مطههر
پا ورن برن شته اس .
خاد

گرامی و رايش پرريرو باد

ي هوز بهه خها

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
ذوالفقار بیات.jpg
7811763316

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمود رعیتی
تاریخ تولد1685/3/6 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید محمود رعیتهی فرزنهد احمهد در شههرخور مهاه سها يهزار و سیصهد و چهه و په ج در خهانواده ای متهدخن  ،مهبي ی و کشهاورز در خکهی از روسهتايای بخهش آبهاده
رش ه

ب ههام ديمههورد دخههده بههه جهههان گشههود  ،تحصههیشت ابتههدائی را در دبسههتان سههحا ديمههورد بهها موفقی ه گبرانههد  .پ ه

از گبرانههدن دوران ابتههدائی تحصههیشت

راي مائی را در مدرسهه راي مهاخی شههید بهشهتی ديمهورد شهروع کهرد کهه يمزمهان بها شهروع تحصهیشت او در دوره راي مهاخی انقهش اسهشمی اخهران نیهز بهه پیهروزی
رسید  .از يمان اواخه انقهش عشقهه ای شهدخد بهه مکته اسهشم داشه و يمهواره بهرای خهدم بهه اسهشم و پیشه رد ايهدا انقهش اسهشمی تهش
فردی پرتش

و زحمتکش بود و اوقات فراغ را بها کمه

مهی کهرد  ،او

کهردن بهه پهدر در امهر کشهاورزی مهی گبرانهد  .روز سهیزديم فهروردخن مهاه يهزار و سیصهد و شصه و خه

جه رفتن به ج هه خود را آماده کرد و به ي هام اعهزام چهون پهدر

موافه ن هود جهه خهداحافظی بهه م هز بهرادر

رفه و يمانجها خه

سها دسهتی و وسهاخ

مورد نیاز دخ ر گرف و رايی ج ههه شهد  .ابتهدا دوره آموزشهی را بهه مهدت بیسه روز در پادگهان شههید دسهتغی بها موفقیه و شهور و عشقهه فهو العهاده ای گبرانهد و
پ

از ری دوران آموزشی چ د روزی به مرخصی آمد بر اثر آموز

دستانش زخم شهده بهود و يهر چهه پهدر

بهه او گفتهه بهود سهن تهو کهم و بهدن ضهعی

مهی باشهد

و فعش" به ج هه نرو  ،اما اخشان ق و نکرد و حهدود سهه مهاه در گهردان رزم حضهور خافه و خهارراتی کهه يمرزمهانش از او تعرخه مهی ک هد حهاکی از روحیهه اسهشمی
 ،شجاع  ،اخثار  ،استقام و سلحشوری اخن نوجوان شهید اسشم می باشد .
سرانجام روز چهارديم تیر ماه سا يهزار و سیصهد و شصه و خه

ي هام ن هرد بها دشهم ان بعثهی در ج ههه کوشه

در سهن شهانزده سهال ی بهه درجهه رفیه شههادت

نائ گردخد و پیکر پاکش در آخرخن روز ماه م ار رمضان يمان سا در گلزار شهدای روستای ديمورد به خا سارده شد .
روحش شاد و رايش پريرو باد
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع د ربهم ربهم خرزقون

فکر نک ید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مردگان د بلکه آنها زنده اند و در نزد خدا روزی می گیرند .
بسم ر الشهدا و الصدخقین
با تشکر و ساا

به درگاه اخزد متعا و درود و سشم به حضرت ولی عصر (عج) امام ام خمی ی ک یر و ام حز اهلل و يمیشه در صح ه .

حا که ح و بار در مقاب يم قرار گرفته اند  ،اخ جان ب ا بهه وظیفهه اسهشمیم مشهتاقانه بهه سهوی اخهن ج ههه مهی شهتابم و بهه مسهوله ج ه
مسوله ماس می پردازم  .نابودی خصم زبون و برای صدور انقش اسشمیمان تا سهر حهد امکهان تهش
اس آن لحظه شهادت  ،مرا ناکام نخوانید چه من عرو

زخ های شههادت را در حجلهه گهاه ق هر در آغهو

می فرماخد  :فرزندم اگر کويها بلرزد و فهرو کشه د و از آنجها ک هده شهوند تهو نلهرز و پها برجها بها
راس سر در ک نهاده و تقهدخم پیشه اه خهدا کهن  ،گهام اسهتوار بها

کهه اک هون مهمتهرخن

مهی که م  ،و چهه بها نشها اسه و چهه بها شهکوه و پهر سهعادت
مهی کشهم  .يمیشهه اخهن گفتهار علهی (ع) در نظهرم اسه کهه

 ،دنهدانهاخ را بهه يهم فشهار و بها سهی ه ای آک هده از خشهم و عزمهی

و قله دشهمن را يهد گیهر و دخهده از نیرويهای دشهمن فروپهو

وبهدان کهه پیهروزی از سهوی

خدای س حان اس  ( .امام علی )
ما تا آخرخن قطره خون خوخش با آنان شدخدا" می ج یم چهرا کهه مهرد ج هیم  ،مها انقشبمهان را بهه تمهام جههان صهادر مهی ک هیم  .چ انکهه انقهش مها اسهشمی اسه
و تا بان

الاله االاهلل و محمد رسو اهلل در تمام جهان ر ین افک ده و م ارزه می ک د و تا م ارزه در ير کجای جهان علیه مستک رخن يس ما يستیم .

پیش بسوی قل دشمن و مقر فرمانده ای ارتش دشمن  ،چهرا کهه شهیطان در ک هار آن اسه يمهان شهیطانی کهه دسهتی بهرای حملهه بهه پهیش دارد و گهامی بهرای فهردا
به عق نهاده اس  .اخن جمله را به ع وان خ

شهید شانزده ساله بهه يمهه پهدر و مادريها وصهی مهی که م کهه يمهه در مقابه اخهن انقهش اسهشمی مسهوول د و م هادا

خدای ناکرده عده ای از آنان مان فعالیتهای فرزندانشان بشوند .
يمواره از والخ فقیه حماخ و اراع ک یهد و از پهدر و مهادر و خهانواده ام و از يمهه کسهانی کهه بهه نحهوی بها مهن آشه ا بهوده انهد جهدا" مهی خهوايم کهه مهرا حهش
ک د.

خاررات:
موجود نیس .
شهید محمود رعیتی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسین علیخانی
تاریخ تولد1681/5/11 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
شهید حسین علیخهانی فرزنهد حیهدر قلهی در تهارخ  8331/1/88در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی از عشهاخر علیخهانی راخفهه عهر غ هی دخهده بهه جههان گشهود ودوران
کودکی خهود را يمهواره بها شه اخ از محهیط ارهرا خهود سهاری نمهود و در سها  8331در روسهتای اسهشم آبهاد غ هی دارا بها يهزاران مشهق و نهاراحتی و دوری از
پدر و مادر شروع بهه تحصهی نمهود و تها سها دوم ابتهداخی در اخهن روسهتا بهه سهر بهرد  .بعهد از اخهن وقفهه بهه تحصهی در مکته قهرآن کهه در بهین عشهاخر مرسهوم و
فراگیری آن بر يمهه الزامهی بهود پرداخه  .په

از آن تها سها  8313در مدرسهه سهیار عشهاخر تیهره علیخهانی بها موفقیه دوران ابتهداخی را بهه اتمهام رسهاند و از سها

 8311تهها  8311دوران راي مههاخی را در مدرسههه شهههید مصههطفی خمی ههی (ره) نههی رخههز و دوران متوسههطه را در دبیرسههتان شهههید بهشههتی نههی رخههز سههاری نمههود  .در دوران
تحصی فردی جدی  ،پر تهش

و مصهمم بهود  .يمیشهه خهار و مهددکار محرومهان و مظلومهان عشهاخر و روسهتا يها بهود  .خهانواده او در سها  8316در روسهتای محمهود

آباد سک ی گزخهد  .شههید بزرگهوار په

از اتمهام تحصهیشت دوشها دو

خ ده يای بی مورد ناراح می شد  ،بها يمسهاخ ان خهو

پهدر مشهغو بهه کهار و کشهاورزی گردخهد  .مهدام نمهاز

مهی خوانهد و روزه مهی گرفه از

برخهورد بهود  ،مهدام بهه مطالعهه کته دخ هی از ق یه کتابههای آخه اهلل مطههری و رسهاله امهام خمی هی (ره)

می پرداخ  .دائم کشمش اخن بود که باخد چون حسهین بهن علهی (ع) سهرور آزادگهان بها خهون خهود درخه اسهشم را آبیهاری ک هیم وی در زمهان ج ه
خود را علیه رژخم بعثی عرا در بین عشاخر و مهردم روسهتا شهروع کهرد و مهدام سهفار

ت لیغهات شهدخد

بهه کمکههای جهانی و مهالی بهه ج ههه مهی نمهود بهه خهارر عشه و عشقهه ای

وافهری کههه بههه اهلل داشه سههعادت وی را خههاری نمههود و در تههارخ  8361/88/17روانههه ج هههه يههای ن ههرد گردخههد و در تههارخ  8361/81/88در عملیههات خی ههر بههه لقههاءاهلل
پیوس و پیکر پاکش را در گلزار شهدای نی رخز به خا ساردند.
روحش شاد و خاد

گرامی باد

پیام خانواده شهید  :مادران شهید باخد يمان ونهه کهه فرزنهدم بهه مهن سهفار
اسشم درن

وصی نامه:

کهرده آنهان نیهز زخ ه وار مقاومه ک هد و در فکهر اسهشم باشه د و خه

نک د فرزندان نس جدخد نیز باخد راه شهیدان انقش را ادامه دي د تا در اخن راه که قدم گباشته اخم به خاری اهلل موف شوخم .

لحظهه از ت لیهغ

بسم اهلل الرحمن الرحیم

چون من راه ح و حقیق را انتخا کهرده ام  .بها اخهن راه  ،توشهه آخهرت جاودانهه خهود را مهیها مهی سهازم و مهی روم تها بها نثهار جهان خهود بهه میعادگهاه عاشهقان اهلل
بایوندم و در راه اسشم و قرآن با دشم ان اسشم م هارزه که م زخهرا سهرور آزادگهان حسهین بهن علهی (ع) و  71تهن از خهارانش جهان خهود را در اخهن راه نثهار کردنهد  .ن ه
اس کسی توان ج هه رفتن را داشته باشد و بهه ج ههه نهرود  .ج ههه دانشه اه انسهان سهازی اسه و انسهان ي هامی کهه وارد ج ههه مهی شهود از دنیهای مهادی برخهده و
وارد خ
وار با

دنیای مع وی دخ ر می گردد  .س ر شهیدان عزخز را خالی ن بارخهد و يمان هد علهی اک هر مهداف اسهشم باشهید وپیهام مهن بهه شهما مهادرم اخهن اسه کهه زخ ه
و يمیشه به فکر اسشم با

و حتی خ

والسشم

خاررات:
موجود نیس .
حسین علیخانی.jpg
حسین علی خانی  .jpg,حسین علی خوانی.jpg
1871118771

لحظه از ت لیغ اسشم درخغ نکن .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد رضا مستوری
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1636/11/15 :

نام مدرسه :مدرسه شهید بهشتی
زندگی نامه:
در سرزمین اسشمیان الله ای دخ ر شکف و خون پا و مطهر

په دش وسی و گل ون ج هه يای نور در شر دجله را عطر آگین ساخ .

شهید محمد رضا مستوری در ش بیستم شهرخور مهاه  8336در شهرسهتان اسهته ان پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .اخهن مولهود عزخهز بها گبشه زمهان در محهیط عشه
و عشقه به قرآن بزر شد و يمراه خهانواده ا
اسشمی برداش و با تش

رايهی دخهار شههید پهرور نهی رخهز گردخهد و اولهین گهام تحصهی و کسه علهم را در اخهن شهرسهتان در مدرسهه فري ه

خود و مربیهان و خهانواده توانسه شهاگرد او در میهان يمکشسههاخش بشهود  .عشقهه وافهر بهه تحصهی علهم آنچ هان چشهم یر بهود کهه در

مدرسه شاگردی مح و و در میان خانواده فرزندی گرانماخه بهه شهمار بهرود  .عشه بهه انقهش او را بهر آن داشه تها در بسهیج مردمهی سهااه پاسهداران ث ه نهام نماخهد
و در پاسداری و کشیکهای ش انه فعالی چشهم یری از خهود نشهان ديهد  .تها اخ کهه حملهه ناجوانمردانهه صهدامیان بهه مهیهن اسهشمیمان شهروع شهد  .در اخهن زمهان وارد
دبیرستان امام خمی ی شد و با اتمهام سها او بهرای ادامهه تحصهی بهه دبیرسهتان شههید بهشهتی رفه و از رهر دبیرسهتان و در جهه اجهرای رهرح کهاد مهدت خه
سا در جهاد سازندگی به فراگیری آمهوز

مکهانیکی در اخهن نههاد مردمهی پرداخه  .محمهد رضها کهه اک هون در سها سهوم در

مهی خوانهد شهور و شهو اعهزام بهه

ج هه آرام و قرار را از او سل کرده بود تا سهرانجام بها شهرک در بسهیج دانهش آمهوزی و آمهادگی رزمهی در بهمهن مهاه  8361خهود را مهیهای عزخمه بهه ج ههه نمهود و
يمراه بها سهاخر رزم هدگان بهه رايیهان کهربشی حسهی ی پیوسه  .محمهد رضها بیشهتر از سهه مهاه را در ج ههه گبرانهد و په
شرک کرده و مجددا" به ج هه بازگش تا اخ که پ
ملیحی ل ان ث اگوخش را زخ
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

مراجعه در امتحانهات خهرداد سها 8363

از مهدت کوتهايی عملیهات افتخهارآمیز بهدر بها رمهز خها فارمهه الزيهرا شهروع شهد و سهر انجهام در حهالی کهه ت سهم

داده بود در  8363/81/11در شر دجله به دخدار ح شتاف و پیکر مطهر

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
مادر دامان آقائی و کرام پرور

خافته اخم لیکن برای پیروزی اسشم و مسلمین سعادت به ما حکم می ک د که برای مر آغو

باز ک یم.

( از سخ ان تاب ا امام حسین(ع) )
با درود و سشم به محضر آقا امام زمهان م جهی عهالم بشهرخ بهر پها ک هده عهد و آزادی در سراسهر زمهین و بها درود بهه ري هر ک یهر انقهش و شههدائی کهه جانشهان را
نثار اخن انقش شکويم د کردند و افرادی که به انقش و مسلمین خدم می ک د .
به خدا قسم می خورم که مهن کهوچکترخن و حقیهر تهرخن ب هده ای يسهتم کهه بتهوانم بهرای شهما انسهانهای بزرگهوار چ هد جملهه ای ب وخسهم چهرا کهه نوشهتن اخهن چ هد
جمله بر ير مسلمانی واج اس  .از شما ام شههید پهرور مهی خهوايم کهه امهام را ت هها ن بارخهد و اخهن انقهش را کهه بها خهون شههیدان روز بهه روز بهزر و بزرگتهر
می شود را خاری ک ید و از ام شهید پرور شهرم مهی خهوايم کهه وحهدت کهه خکهی از مسهائ اصهلی اسه حفهظ ک یهد و مسهاجد را خهالی ن بارخهد و از خهانواده ام مهی
خوايم در مر مهن يهی پرخشهان حها نشهوخد چهرا کهه حسهین (ع) افهرادی مثه علهی اک هر  ،علهی اصهغر  ،ع ها

دالور و اخثهارگران دخ هری را از دسه داد و بهرای

اخ که دشم ان شاد نشوند يی ناراح نشد و تحم کهرد و ای مهادر تهو نیهز مان هد زخ ه (ع) تحمه کهن تها نتیجهه اخهن تحمه را در آخهرت ب ی هی  .باخهد مهرا ب خشهید
که چ ین مقاخسه نادرستی کردم  .کجا خهانواده مهن و کجها خهانواده حسهین (ع) خداونهد توبهه  ،توبهه ک هدگان را باهبخرد  .و بهرای مهن دعاک یهد اگهر شههید شهدم شههید
واقعی باشم و از تمام دوستان و آش اخان رل مغفرت و امرز

دارم .

خداوند خاور شما باد
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خا
ای خو

آن روز که پروزا ک م تا بر دوس

محمد رضا مستوری
8363/81/81

خاررات:
موجود نیس .
مستوری محمدرضا.JPG
رضا مستوری.jpg
1878311868

چ د روزی قفسی ساخته انداز بدنم
به امید سر کوخش پروبالی بزنم

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید صفر رحیمی
تاریخ تولد1681/3/1 :
تاریخ شهادت1631/4/16 :

نام مدرسه :مدرسه شهید رحیمی -امیرکبیر سابق
زندگی نامه:
شهید صفر رحیمهی فرزنهد میهرزا خوسه در او شههرخور سها  8333در خهانواده مهبي ی از پهدر و مهادری بها اخمهان در روسهتای قطروخهه از توابه نهی رخهز متولهد شهد و
پ

از ری دوران رفولیه در سهن شهش سهال ی وارد مدرسهه ابتهداخی خزدانهی (شههید چمهران ) زادگهايش گردخهد و در رهی دوران تحصهی ابتهداخی بهرای آنکهه بتوانهد

در يزخ ه زندگی به پدر و مادر
ن ود پ

کم

ک د اوقات تابسهتان واخهام بیکهاری خهوخش را بهه کهار دامهداری مشهغو بهود و در رهو اخهن مهدت يهی گهاه از خهاد خهدا غافه

از پاخهان دوره ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی امیهر ک یهر کهه امهروزه بهه نهام يمهین شههید ( صهفر رحیمهی ) تغییهر نهام خافتهه اسه شهد  ،په

از پاخهان دوره

راي ماخی چون در زادگايش کشسهای باالتر و دبیرستان وجهود نداشه ناچهار بهه نهی رخهز آمهده و در ي رسهتان ف هی شههید بهاي ر نهی رخهز بهه ادامهه تحصهی پرداخه .
در نی رخز نیز يمیشه دوستانش را تشهوخ مهی کهرد کهه پیهرو خهط امهام باشه د و انقهش را خهاری ک هد  .په
می کرد می تواند با تر مدرسه و کم

به پدر

از گبرانهدن مهدت خکسها در ي رسهتان چهون احسها

مؤثر تهر باشهد مدرسهه را ريها کهرده و بهه روسهتاخش بازگشه و بهه کهار دامهداری مشهغو شهد  .يهی از نمهاز و خهدا

غاف ن ود  .يمیشه سهاک و مهؤد بهود و در م هز اخهش بسهیار خهوبی داشه و ي هام اعهزام بهه ج ههه بسهیار بها ذو و خوشهحا بهود کهه خداونهد اخهن توفیه را
نصی او کرده اس  .چ د روز پهیش از شههید شهدنش نامهه ای نوشه و پهدر و مهادر خهود را دلهداری داده و آنهها را بهه صه ر و شهکی اخی دعهوت کهرد .

يمیشهه مهی

گف من باخد اولین شهید روستاخمان باشم و میه دارم بهه ج ههه بهروم و شههید بشهوم  ،سهر انجهام در تهارخ  68/1/11از روسهتای قطروخهه بهه نهی رخهز اعهزام و په
سه روز از رر خ ان بسیج تی امام سجاد برای دفهاع از اسهشم و ورهن عهازم کهازرون و په
در تارخ  68/1/83در خط پداف دی ج هه عین خو

از آن بهه ج ههه اعهزام شهد  .او در ج ههه آر.پهی.جهی زن بهود و سهرانجام

به درجهه رفیه شههادت ناخه آمهد و پیکهر مطههر

در محه تولهد

سارده شد.
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
البخن آم و خقاتلون فی س ی اهلل و البخن کفروا خقاتلون فی س ی

از

الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا8

قطروخهه تشهیی و در گلهزار شههدا بهه خها

اي اخمان در راه خدا و کهافران در راه شهیطان جههاد مهی ک هد  .په

شهما مؤم هان بها دوسهتان شهیطان بج یهد کهه مکهر و سیاسه شهیطان بسهیار سسه و ضهعی

اس .
درود به ري ر ک یر انقش  .ای بهرادران مسهلمان و شههید پهرور جمههوری اسهشمی اخهران باها خیزخهد و اخهن مملکه اسهشمی را از دسه صهدامیان بعثهی کهه نهوکر ابهر
ج اختکارانی مث آمرخکا و اسرائی يست د از کشور اسهشمی قطه کهرده و آنهها را گبشهته از مهرز بیهرون کهردن  ،آنهها را از کهربشی امهام حسهین (ع) يهم بیهرون ک یهد و
از راه کربشی حسی ی بهه قهد

بروخهد و سها

دس به دس يم بديیم و نه اخ که آمرخکا منخو

بعهد از پیهروزی کامه بهه کمه

فلسهطین رفتهه و بها کمه

کشهوريای اسهشمی  ،فلسهطین و سهورخه کمه

کهرده و

مهی شهود  ،اسهرائی يهم شکسه بهديیم  .يمهانطور کهه شههید رجهاخی فرمودنهد مها گلولهه ياخمهان را بهرای رخخهتن

بر سر اسرائیلیها ن ه داشته اخهم  .باخهد از سهخ ان اخهن شههید عهالی مقهام بههره م هد شهوخم و بهروخم بها يمکهاری تمهام کشهوريای مسهلمان ابهر ج اختکاريها را از کشهور
اسشمی کوتاه کرده و آنها را سرن ون ک یم  ،بهه اخمهان قهوی و متکهی بهه خداونهد متعها روزی کهه نهامردان صهدام خزخهد کهافر در خها اخهران بودنهد وشه وروز مهردم
قهرمان ايواز  ،آبادان و خرمشههر و غیهره و تمهام شههريای نزدخه

بهه مهرز دسه اخهن ج اختکهار و دسه نشهانده آمرخکها آسهوده ن ودنهد ولهی از ع هادت خهدا بهاز نمهی

اخستادند و يمین اخمان قوی مهردم مسهلمان اخهران بهود کهه بعثیهان کهافر را از مهرز اخهران بیهرون راندنهد بها قهدرت الههی و انشهاءاهلل بهه يمهین زودی زود کهربشی امهام
حسین (ع) را از دس مزدوران بعثی آزاد کرده و به زخارت ق ر امام حسین مهی روخهم و نمازيهای جماعه و نمهاز جمعهه را در آنجها بها مهدد امهام زمهان بهر پها ک هیم و مها
مل مسلمان اخران حاضرخم تها آخهرخن قطهره خهون خودمهان در راه اسهشم دفهاع کهرده و بها بعثیهان و امثها بعثیهان مهی ج هیم و جمههوری اسهشمی و پهرچم انقهش
اسشمی را بر افراشته می ک یم .
با آرزوی موفقی بسیار  ،درود به ري ر ک یر انقش امام خمی ی
مر بر صدام ج اختکار و اربابان آن آمرخکا و شوروی و اسرائی
والسشم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

خاررات:
موجود نیس .
صفر رحیمی.jpg
1878333118

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی دلداری
تاریخ تولد1651/5/3 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :مدرسه شهید مفتح
زندگی نامه:
علهی دلهداری در تههارخ  6مهرداد مهاه سهها  8311در شهرسهتان نهی رخههز در خهانواده ای مههبي ی متولهد شهد ودر سههن  6سهال ی بهه مدرسههه رفه و دوران ابتههداخی را در
دبستان سجاد واق در کهوی سهجاد نهی رخهز بهه اتمهام رسهاند و سها
دبیرستان گباش و تا او دبیرستان در

دوران راي مهاخی را نیهز در مدرسهه راي مهاخی مفهت بها موفقیه تمهام کهرد تها اخ کهه پها بهه دوره

خواند و تر تحصی کرد.

شهید علی دلداری فردی مؤمن  ،مهربهان  ،دلسهوز بهود و بهرای انقهش د مهی سهوزاند و يمیشهه در صهدد بهود کهه بهه انقهش کمه
اس که در پاخ اه بسیج محله سجاد ث

نام کرد و بها اخهن پاخ هاه يمکهاری داشه  .شههید در خانهه نیهز بهه پهدر و مهادر کمه

اخشان با پدر و مادر و خا با دوستان و اقوام و غیره بد اخشقی ک د  .اخشهان بها سهن کمهی کهه داشه مان هد خه
اعزام شد تا از مملک اسهشمی خهود دفهاع ک هد  .وی در تهارخ  8367/3/3ي هام ته
مطهر شهید دلداری پ

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
علی دلداری.jpg

مهی کهرد و يهی گهاه دخهده نشهد کهه

مجايهد بهه تمهام مع ها در تهارخ  8366/81/17بهه ج ههه

دشهمن در م طقهه شهلمچه بهه درجهه رفیه شههادت نائه شهد  .پیکهر پها و

از نه سا مفقودخ به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای نی رخز در ک ار يمرزمانش به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

ک هد و شهايد اخهن حهر اخهن

1878331311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید بهرام قشقایی نژاد
تاریخ تولد1685/5/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :مدرسه شهید مفتح
زندگی نامه:
شهید بهرام قشقائی نهژاد فرزنهد حجه اهلل در روز  18مهرداد مهاه  8331در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی چشهم بهه جههان گشهود  .از يمهان اوان
کودکی با اسشم و قرآن و مح

ايه بیه ( ) آشه ا شهد  .تحصهیشت ابتهداخی را در دبسهتان امیهر ک یهر نهی رخهز گبرانهد په

از گبرانهدن دوران ابتهداخی وارد مدرسهه

راي ماخی دکتر مفت شهد و موفه بهه اخهب مهدر سهوم راي مهاخی گردخهد  .در دوران تحصهی مهورد رضهاخ کامه مربیهان مدرسهه و ال هوی م اسه بهرای دوسهتان و
يمکشسیهاخش بود  .در حین تحصی بهود کهه آي ه

ج ههه درگوشهش ر هین انهداز شهد .سه ر تحصهی را ريها نمهود و در سه ر جههاد وارد شهد و بهه دسهتور امهام و

مقتداخش برای دفاع از اسشم و ورن به پا خواسه  .او در اولهین اعهزام خهود در تهارخ  8368/6/8بهه صهورت بسهیجی و داورل انهه ث ه نهام نمهود و بهه م هارزه بها کفهار
بعثی پرداخ در مجموع خک ار و به مهدت سهه مهاه و سهه روز در م هار مختله ج ههه بهه ن هرد بها دشهمن پرداخه تها اخ کهه بها شهرک در عملیهات محهرم در ج ههه
شريانی تاه  871در تارخ چهارم آذرماه  8368خون پها خهود را تقهدخم بهه اسهشم نمهود و در جهوار رحمه حه م هز گرفه و پیکهر پهاکش در گلهزار مطههر شههدای
نی رخز به خا سارده شد  .بههرام بها اخ کهه ي هام اعهزام از سهن کمهی برخهوردار بهود ولهی در يمهین دوران کوتهاه زنهدگی تحه تربیه روشه رانه خهانواده و مربیهان
دلسوز از دخدگاه روش ی نسه

بهه اسهشم و مسهائ اسهشم برخهوردار شهده بهود و از نظهر اخشقهی وی بسهیار خهو

رو و خهو

اخشقی واک ش زخادی نشان می داد و تنکید زخادی بر حجا داش و خانواده و آش اخان خود را به رعاخ حجا اسشمی سفار
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

برخهورد بهود و نسه
می کرد.

بهه مسهائ ضهد

حا که چ ین پیش آمده اس که آمرخکای ج اختکار بهه وسهیله مهزدور و ژانهدارمش صهدام در م طقهه بهه خها اسهشمی مها تجهاوز کهرده اسه اخهن وظیفهه ماسه کهه
از کشور و انقشبمان محافظ و دفاع ک یم  .پ

ب ابراخن وظیفهه ای کهه دارم روانهه میهدان ن هرد مهی شهوم بهه کهربشی اخهران  ،بلکهه بتهوانم انجهام وظیفهه کهرده باشهم

و اگر نتوانستم و دشمن مرا از پای درآورد با دادن جهان ناقابه خهود بهه دشهمن بفهمهانم کهه مهر سهرخ را بهتهر از زنهدگی ن هین مهی دانهیم و مها يرگهز از پهای نمهی
نشی یم و تسلیم زور نمی گردخم چون اخن مرام تمام ري ران و امامهان مها بهوده و اخهن خهود خکهی از اصهو و مهرام اسهشم اسه کهه يمیشهه بها سهتم ر متجهاوز در حها
ج

بوده اس  .ای پدر و مادر عزخزم مهن از شهمايا شهرم ده ام زخهرا نتوانسهتم آن حقهی را کهه بهر گهردن مهن داشهتید ادا که م مهی بخشهید و امها مهن از بهین شهمايا

می روم ولی بدانید که اخن مجسمه من از بین رفته اسه  ،مهن از بهین نرفتهه ام بلکهه وارد خه

زنهدگی جاودانهه گشهته ام شهما يهی ناراحه ن اشهید افتخهار ک یهد کهه

چ ین فرزندی از شما در میدان ن رد ح و بار برای دفاع از ح و برای اهلل فدا گشته اس .
پدر و مادرم من از شما ن ودم مرا قدرتی دخ هر کهه مهافو تمهام نیروياسه بهه صهورت امهانتی نهزد شهما گباشهته بهود و حها آمهد و امانه خهود را په

گرفه  ،په

شما ناراح ن اشید و باخد خوشحا باشید که اخن امانه را بهه خهوبی و بهه نحهو احسهن بهه صهاح اصهلیش برگردانهده اخهد  .پهدر و مهادر عزخهزم در آخهر ت هها خوايشهی
که از شما دارم اخن اس که من را در امامزاده دفن ک ید .
خداحافظ
 " 8368/7/7والسشم "
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
موجود نیس .
بهرام قشقاخی.jpg
1878336333

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمود یاراحمدی
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1638/8/14 :

نام مدرسه :مدرسه شهید یاراحمدی
زندگی نامه:
شهههید محمههود خاراحمههدی فرزنههد ار در تههارخ  8337/8/8در روسههتای رودخههور از تواب ه شهرسههتان نههی رخههز در خ ه

خههانواده مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود  .شهههید

تحصههیشت خههود را در مدرسههه اتحههاد س ه ز آبههاد و مقط ه راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی شهههید فههر الههه خاراحمههدی بهها موفقی ه سههاری کههرد و بعههد از آن از ادامههه
تحصی خودداری نمود  .شهید محمود خار مهربهان و فهداکار در انجهام امهورات کشهاورزی و دامهداری بهرای پهدر بهود بعهد از انقهش و بوجهود آمهدن بسهیج و پاخ ايههای
مقاوم و شروع ج

تحمیلی شهید وظیفه خود دانسه کهه بهرای دفهاع از اسهشم و ورهن و ارزشههای اسهشمی وارد بسهیج شهود و از نظهر رزمهی آمهاده و مهیهای ن هرد

گههردد  .وی از نظههر اخشقههی فههردی مقیههد و دلسههوز و مهربههان و يمیشههه بههه فکههر افههراد مستضههع و انسههانهای درمانههده بههود تهها آنههان را خههاری نماخههد  .شهههید در تههارخ
 8363/3/81از ررخ بسیج سااه پاسداران انقهش اسهشمی نهی رخهز عهازم ج ههه شهد و در ج ههه پیرانشههر و در عملیهات قهادر بهه م هارزه بها صهدامیان کهافر پرداخه و
پ

از دو ماه حضور در ج هه در تارخ  8363/6/81بهه درجهه رفیه شههادت نائه گشه و پیکهر پهاکش بعهد از خهازده سها در سها  8371بهه ورهن بازگشه و بعهد از

انتقا به شهرستان نی رخز ضمن تشیی  ،در گلزار شهدای رودخور واق در امام زاده سید محمد به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حرم علی عی ین ان ت الهم ال ار عین بک من خشیه اهلل و عین بات تحر
دو چشم بر آتش حرام اس :چشمی که از تهر

االسشم و ايله من الکفر 8

خهدا ن رخسهته و چشهمی کهه بیهدار مانهده و مسهلمانان را در مقابه کهافران ن ه هانی کهرده اسه  .بها سهشم و درود بهه

ت ها م جی عالم بشرخ امام عصر (عج) و نائ بر حقش ري هر ک یهر انقهش اسهشمی اخهران امهام خمی هی و بها سهشم و درود فهراوان بهه شههیدان گل هون کفهن از صهدر
تا ک ون و تا پیروزی انقش اسشمی بر کشهوريای ابرقهدرت و بها سهشم و درود بهه معلهوالن ج هی و اسهیران ج هی کهه از تمهام امهوا مهادی گبشهته انهد و بهه خهاری
اسشم شتافت د  .وصی خود را چ ین شروع می ک م  :بارالها مهرا فرزنهدی از فرزنهدان صهالحان خهود عطها بفرمها کهه بتهوانم بهر قهوم فسهاد ان یهز  ،اسهشم را خهاری که م .
من در تارخ  8363/3/81به ج هه يای ح علیه ظلمه اعهزام شهده ام و خهدم بهه اسهشم را شهروع کهرده ام و شههادت مهن خه

نعمتهی اسه بهرای پهدر و مهادرم و

برای تمام مردم شهید پرور اخران  ،وقتی من شههید شهدم پهدر و مهادرم اصهش" در شههادت مهن عهزاداری نک یهد بلکهه باخهد خوشهحا تهر بشهوخد کهه چ هین فرزنهدی در
راه خط سرخ حسین (ع) و در راه اسشم فدا کرده اخد  .واقعا" ظلم اسه کهه راه شههیدان را ادامهه نهديیم پیهام مهن بهه دوسهتانم اخهن اسه کهه تها مهی توان هد از يهر راه
چیزی به اسشم کم
اسشم کم

ک د و راه يمه شههیدان را ادامهه بدي هد  .آری فکهر نک یهد کهه شههیدان زنهده نیسهت د شههیدان زنهده انهد  ،بلکهه کسهانی زنهده نیسهت د کهه بهرای

نمی ک د و باز يم پدر و مادر خوبم باز يم به شهما مهی گهوخم کهه اصهش در شههادت مهن گرخهه نک یهد و پیهامم بهه بهرادرم اخهن اسه کهه راه مهن را ادامهه

بديد و خدای نکرده ن وخد که من ت ها فرزنهدی يسهتم کهه باخهد پهدر و مهادرم را کمه

که م  .او اسهشم بعهد پهدر و مهادر و بهه خهوايرانم کهه از شههادت مهن در اخهن

دنیا ناراح می شوخد ؛ به آنها ب وخید که اصش" گرخه نک د و ناراحه نشهوند و اگهر آنهها خع هی پهدر و مهادرم و خهوايرانم و بهرادرم ناراحه باشه د مهن يهم ناراحه مهی
شوم و از پدر و مادرم می خهوايم کهه او خهود را بسهازند و بعهد خهوايرانم را زخ ه گونهه تربیه ک هد  .مهن عزخزتهر از آن نیسهتم کهه امهام حسهین فرزنهد شهش مايهه
خود را به ن رد علیه کافرخن برد و جان آن رف تش ه کم راق را فهدای اسهشم کهرد  .مها يمهه در برابهر خهون اخهن يمهه شههید مسهوولیم کهه در جههان آخهرت جلومهان
را می گیرند و خصوصا" آن فرزند کوچ

امام حسین با گلهوی خهونین و خشه

جلهو مها را مهی گیهرد و مهی گوخهد کهه چهرا تهو راه مهرا ادامهه نهدادی و مها در آنجاسه

که يی جوابی برای آن شههیدان نهدارخم  .از بهرادرم مهی خهوايم کهه راه مهرا ادامهه بديهد و يمیشهه گهو

بهه فرمهان اسهشم باشهد  .در حهدود خکسها و نهیم از روزه و

نمازم را قضا کرده ام و پدر و مادرم نماز و روزه ام را بخوان هد و ب یرنهد  ،از تمهام اقهوام و خوخشهان مهی خهوايم کهه يهر که

از مهن نهاراحتی دخهده اسه مهرا ب خشهد و

از پدر و مادرم می خوايم که با آنکه نتوانستم فرزندی بهرای آنهها باشهم کهه بتهوانم زحمتههاخی کهه مهادرم در نیمهه شه ها و روزيها بهراخم کشهید و از نهاراحتی مهرخض شهد
و باز زحمتهاخی که پدرم براخم کشهیده اسه ج هران که م  .مهرا حهش ک هد و مهرا ب خشه د و خهدا اخهن يمهه مشهکشت را ج هران مهی ک هد  .از تمهام اقهوام و از تمهامی
مردم شهید پرور م طقه مان می خوايم که در تشیی ج ازه من يمهه شهرک ک هد  .امهام حسهین مهی فرماخهد  " :مهر بها عهزت بهتهر از زنهده مانهدن بها ذله اسه ".
خداوند راه را برای انسانها نشان داده که ب ده ا

را ت ها خهود

بمیرانهد و ت هها خهود

زنهده ک هد  ،نهه آنکهه مهردم از فرمهان الههی سهرپیچی ک هد بهار خهداخا اگهر چهه

گ ايم نزدت بزر اس اما گبش تو بزرگتر اس از گ ايم  ،بار خداخا اگر مهن ايه نیسهتم کهه بهه رحمته برسهم رحمه تهو ايه آن اسه کهه بهه مهن برسهد و مهرا
فراگیرد  .زخرا که آن فرا گرفته يمه چیز را بهر تهو  ،ای ارحهم الهراحمین  ،براسهتی کهه آمرزشه امیهد بخهش تهر از کهردار مهن اسه و راسهتی رحمته وسهیعتر از گ هاه
من اس  ،بارالها اسشم را به پیروزی برسان  ،بار الها تمهام شههدای اسهشم را يم شهین شههیدان کهربش قهرار بهده  ،بارالهها مهرا در رايه قهرار بهده و يدخهه ای ناقابه از
رر پدر و مادرم ق و بفرما ،
والسشم
محمود خاراحمدی فرزند اخر خاراحمدی

خاررات:
موجود نیس .
محمود خار احمدی.jpg
1871638766

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید خداداد خسروی
تاریخ تولد1683/7/11 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :مدرسه عشایری
زندگی نامه:
شههید خهداداد خسههروی فرزنهد بهههرام در تهارخ خهازديم مهههر مهاه سهها  8336در خکهی از روسههتايای شهرسهتان فسها ب ههام خاسهرخه (خورن ههان ) در خهانواده ای متعهههد و
مقید بهه اصهو مهبي ی و اسهشمی متولهد شهد  .دوران کهودکی را در زادگهايش پشه سهر گباشه و بها شهروع سهن تحصهی وارد دبسهتان عشهاخری خاسهرخه شهد و تها
چهههارم ابتههداخی تحصههی کههرد امهها بعله مشههکشت مههالی و فقههدان امکانههات تحصههیلی موفه بههه ادامههه تحصههی نشههد  ،لههبا در ک ههار پههدر
پرداخ ه او خههار و مههددکار خههوبی بههرای پههدر

بههود و او را در امههور زنههدگی خههاری مههی داد  .رفتههار و اخههش نیکههوخش در بههین اي ه خههانواده و فامی ه او زبههانزد اس ه

مخصوصا" با خوايرانش بسیار مهربان بهود و يمیشهه خهوايرانش را بهه رعاخه حجها و اخهش و رفتهار پسه دخده سهفار
بود بسیار مورد مح

بههه دامههداری و کشههاورزی

مهی کهرد و چهون ت هها فرزنهد پسهر خهانواده

و مهر خانواده قرار داش .

با به مشام رسیدن عطر و بوی انقش اخهن نوجهوان مخلهص و انقشبهی نیهز حها و يهوای انقشبهی پیهدا کهرد در تظايراتههاخی کهه علیهه رژخهم رهاغوت برگهزار مهی شهد
شرک داش و با وجود سن کم در رايایمائیههای کهه در شهرسهتان فسها برگهزار مهی شهد شهرک مهی کهرد و در بازگشه بهه روسهتا اخ هار انقهش را بها آ و تها بهه
ارشع خانواده و خوايران می رساند  .باشروع ج ه

تحمیلهی در پاخ هاه بسهیج خاسهرخه (خورن هان ) نهام نوخسهی کهرد و در بسهیج محلهه خهود شهرک فعها داشه

در تارخ  8368/6/81از رر بسیج به ج هه اعزام شهد و ي هام اعهزامش بهه ج ههه خهانواده ا
ای قان کرد  .جمله ا

را کهه بها عزخمه او بهه ج ههه مخالفه مهی کردنهد  ،بها گفهتن جملهه

اخن بود :

" شما باخد افتخار ک ید که فرزندتان برای دفاع از اسشم و انقش به فرمان امام خمی ی ل ی
يمرزمههانش نق ه مههی ک ههد کههه در ج هههه يمیشههه عک ه
يمس رانش سفار

وی

می گوخد و به ج هه می رود ".

کههوچکی از امههام خمی ههی را بههه يمههراه داش ه و اخههن نشههانه عشقههه وافههر

بههه امههام بههود و يمیشههه بههه

می کرد که بهرادران اگهر مهن شههید شهدم از شهما مهی خهوايم کهه دسه از امهام و انقهش بهر ندارخهد و امهام را ت هها ن بارخهد کهه درآخهرت اجهر

عظیمی دارخد .
و سر انجام اخن شههید گرانقهدر و اخهن بسهیجی مخلهص در تهارخ 8368/1/1ي هام در گیهری بها دشهمن در تاهه  871بهه شههادت رسهید و تها ک هون بهدن مطههر
خانواده ا

تحوخ نشده اس .

بهه

دلش کربشخی بود و ورد زبانش «خا لیت ها ک ها معکهم» .از غیهر او گبشهته بهود و د را بهرای ابهتش بهه بهشی کهربش مهیها نمهوده بهود .مهیخواسه بها تهن خهونین و سهر
شهکافته ،گفتههار

را بهه عمه برسههاند .آن شهد کههه او مهیخواسه  .او کههه در خهازديم مههر مههاه سها  8336در میهان زخ ههاخیيهای ر یعه کههه بها رن ههارن ی برگهههای

درختان پاخیزی ملون شده بهود ،در خکهی از روسهتايای شهرسهتان فسها هه خاسهرخه (خورن هان)هه پهای در محهیط خهانواده ای متعههد و مقیهد بهه اصهو مهبي ی و اسهشمی
نهاد .با ساا

از خدای مهربان اورا «خداداد» نامیدند .دوران کهودکی را بها شهو بهه آخ هده پشه سهر گباشه  .بهرای تحصهی  ،وارد دبسهتان عشهاخری خاسهرخه شهد و تها

چهارم ابتداخی تحصی کرد .مشکشت مالی و فقدان امکانهات تحصهیلی دسه بهه دسه يهم دادنهد تها خهداداد را از نعمه علهم و دانهش محهروم سهازند .بیکهاری را عهار
میدانس  ،در ک ار پدر به دامداری و کشاورزی پرداخ  ،تا خهار و مهددکار خهوبی بهرای او باشهد .بها رفتهار و اخهش نیکهوخش ،در بهین ايه خهانواده و فامیه زبهانزد شهده
بود .مخصوصاً با خوايرانش بسیار مهربان بهود و يمیشهه آنهها را بهه رعاخه حجها و اخهش و رفتهار پسه دخده سهفار
بسیار مورد مح

مهیکهرد .چهون ت هها فرزنهد پسهر خهانواده بهود،

و مهر خانواده قرار داش .

وقتی عطر و بوی انقش اسهشمی مشهام اورا نهواز

کهرد ،نوجهوان مخلهص و خداپرسه نیهز حها و يهوای انقشبهی پیهدا کهرد و در تظهايرات مردمهی کهه علیهه رژخهم

راغوت برپا میشد ،شرک مینمود .با وجود سن کم در رايایمائیههای کهه در شهرسهتان فسها برگهزار مهی شهد شهرک مهیکهرد و در بازگشه بهه روسهتا ،اخ هار انقهش
را با آ و تا به ارشع خانواده و خوايران خود میرساند.

با شروع ج ه

تحمیلهی در پاخ هاه بسهیج خاسهرخه (خورن هان) ،نهام نوخسهی کهرد و در بسهیج محلهه خهود ،شهرک فعها داشه  8368 /6/81 .از رهر بسهیج بهه ج ههه

اعزام شد .ي ام اعزام ،خانواده بخارر عشقه فراوان از او خواست د که بهه ج ههه نهرود و در پهیش آنهها بمانهد .ولهی در پاسه گفه  :شهما باخهد افتخهار ک یهد کهه فرزنهدتان
برای دفاع از اسشم و انقش به فرمان امام خمی ی ل ی

يمرزمانش نق میک هد :در ج ههه ،يمیشهه عکه
امام بود و به يمس رانش سفار

میگوخد و به ج هه میرود.

کهوچکی از امهام خمی هی(ره) را بهه يمهراه داشه و بها عشه و عشقهه خاصهی آن را تماشها مهیکهرد .واقعهنً عاشه

میکرد :برادران اگر من شههید شهدم از شهما مهیخهوايم کهه دسه از امهام و انقهش بهر ندارخهد و امهام را ت هها ن بارخهد کهه درآخهرت

اجر عظیمی به شما خواي د داد.

سرانجام بسیجی مخلص خهدا ،در تهارخ 8368 /1/1ي هام درگیهری بها دشهمن در تاهه  871کهربشی دخ هر را باها نمهود و اخهن بهار خکهی از ل یه
وادی عش از تن و جان بايم گبش و گم امی را برخود پس دخد .سالهاس که دوستدارانش يمچ ان چشم به راه و م تظر آمدنش نشستهاند.

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
فوت والدخن

گوخهان حسهین(ع) در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید شاهپور فریدونی
تاریخ تولد1687/6/17 :
تاریخ شهادت1633/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه عشایری
زندگی نامه:
شاپور فرخدونی در تارخ  8331/3/17در شهر رخزآ از شهرستان نی رخز در خ

خانواده مبي ی و متدخن دخده به جهان گشود.

دوران کودکی را در يمان محیط ساده و پها روسهتا گبرانهد تها در سهن يفه سهال ی بهه دبسهتان عشهاخری رودخهور ب هام کارگهاه مراجعهه نمهود و دوران دبسهتان را بها
موفقی به اتمهام رسهاند و بعهد از گبرانهدن دوره دبسهتان بهرای تحصهی دوره راي مهاخی بهه مدرسهه راي مهاخی عشهاخری شهیراز رفه و در آنجها مشهغو تحصهی شهد .
وی اخن دوره را با موفقی به اتمام رساند و بعهد از آن بهه زادگهايش مراجعهه نمهود  .او بهه يمهراه پهدر خهود بهه امهر کشهاورزی و دامهداری پرداخه  .در تهنمین ماخحتها
خانواده تا آنجا که در توان داش کوشا بود شهید عشقهه وافهری بهه پهدر و مهادر خهود داشه و رابطهه ای حسه ه بها دوسهتان و آشه اخان برقهرار کهرده بهود  .کمتهر حهر
می زد و بیشتر فکر می کرد  ،شهید در امور مبي ی و انجام فهرائض دخ هی فهو العهاده حسها

بهود و در اخهن امهر يرگهز واج هات خهود را فرامهو

نمهی کهرد و در کلیهه

مراسمها و محاف مبي ی و اجتماعی شرک مهی کهرد  .در کاريهای خیهر و عهام الم فعهه يمیشهه پیشهقدم بهود  .پیوسهته آرزوی شههادت مهی نمهود و باريها بهه بسهت ان
و دوستان خود گفته بهود در اخهن دنیهای په هاور احسها

تشه ی مهی نماخهد و دنیها بهراخم مثه قفه

اسه  .در اخشهان چیهزی بهه نهام تهر

وجهود نداشه و سراسهر

زندگی کوتاه شهید روحیه شهادت رل ی و موض گیهری در برابهر باره و ررفهداری از مظلهوم بهود  .شههید شهاپور فرخهدونی دوبهار بهه ج ههه عزخمه نمهود  .خه

بهار از

شیراز به بوکان اعزام شد کهه بهه مهدت چههار مهاه در آنجها بهود و بهار دوم عهازم ج ههه ج هو شهد  ،رهولی نکشهید کهه بهه آرزوی خهود رسهید و در ي هام جابجهاخی از
سه ری بههه سه ر دخ ههر در ج هههه شههلمچه و در عملیههات پداف ههدی در تههارخ  8366/86/18پیشههانی وی يههد تههرکش خماههاره  66دشههمن قههرار گرفه و بههه لقههاء اهلل
پیوس و پیکر پاکش پ

از انتقا به زادگايش در گلزار شهداء شهر رخزآ واق در امامزاده سید محمد به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا کانهم ب یان مرصو
با ارسا درود فراوان بر خمی ی ک یر  ،آن اسوه جماران و نائ بر حه امهام زمهان و بها درود فهراوان بهر شهما مله قهرمهان اخهران کهه بها خهون خهوخش نهها انقهش را
آبیاری کردخد و اخن نها نورسته را با مشهق و صهشح خهوخش حفاظه مهی ک یهد و بها سهشم و درود فهراوان خهدم خهانواده محتهرم خهود کهه عمهری را بهرای بهزر
شدن و پیشرف من صر کرده اند و خدا می داند چه زحمتهها و مرارتهها را کهه کشهیده انهد و چهه خسهارتهاخی را کهه متحمه شهده انهد  .چ هد کلمهه ناقابه را يهر چ هد
که الخ ان بزرگواران نمی باشد مرقهوم مهی دارم  .روی سهخ م بها شماسه ای مله شهرخ اخهران  ،مله دلیهر و  .......مهردان صهح ه پیکهار بها جههانخواران دنیها و ای
اخرانیان غیور و سلحشور و جان بر ک و ای خانواده رنهج دخهده و زحمه کشهیده ام سهخ م را بها گهو
تا و توان در مقاب اسشم براخشان باقی نمانده اس و مسهتقیما" وارد صهح ه ج ه

شه وا و چشهم بصهیرتان بشه وخد اک هون کهه ابرقهدرتها کهه دخ هر

بها مها شهده انهد بهر شهما مله اخهران اسه کهه مجها نفه

کشهیدن را بهه آنهان

نديید  .اک ون که آمرخکا چون دخده که دول بعثهی عهرا بهرای پیشه رد ايهدا شهوم و پلیهد او از آن کهارآخی افتهاده اسه الجهرم خهود دسه خازخهده و از رهر خلهیج
فار

مداخله نظامی نموده اس و بهه خیها خهام و وايهی خهود مهی خوايهد سهیلهاخی کهه از اخهن مهردم خهورده و تها ک هون نتوانسهته آنهرا ج هران ک هد و عروسهکهاخش

نتوانسته اند کاری ک د ج ران ک د و خون اخن مل را مان د زالو بمکد ولی کور خوانده و مان د غرخقی که در درخای خروشان در گردا افتاده اس .

خاررات:
موجود نیس .
شاپور فرخدونی.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید غالمحسین حائم
تاریخ تولد1685/6/1 :
تاریخ شهادت1631/1/6 :

نام مدرسه :مدرسه فضل نی ریزی
زندگی نامه:
شهید غشمحسهین حهائم فرزنهد محمهود در اولهین روز از خهرداد مهاه سها  8331در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی بع هوان آخهرخن فرزنهد خهانواده در شهرسهتان نهی رخهز
چشههم بههه جهههان گشههود  .پ ه

از رههی دوران کههودکی وارد مدرسههه ابتههداخی بخت ههان و په

از پاخههان تحصههیشت ابتههداخی بههرای ادامههه تحصههی وارد مدرسههه راي مههاخی

فض نهی رخهزی (شههید مصهطفی خمی هی) شهد و اخهن دوران را بها موفقیه سهاری کهرد  .در دوران راي مهاخی بعله اخ کهه در خهانواده ای مهبي ی متولهد و در محیطهی
آک ده از نهور قهرآن و عتهرت رشهد کهرده بهود نمازيهای واجه ش را بهه جماعه مهی خوانهد  .په
مسوولی خود

از اتمهام تحصهیشت راي مهاخی بها وجهود کمهی سهن متوجهه وظیفهه و

که وظیفه و مسوولی ير فرد مسهلمانی در آن بريهه از زمهان خع هی دفهاع از اسهشم و مهیهن اسهشمی و اراعه از امهر ولهی امهر مسهلیمن امهام خمی هی

و جهاد فی سه ی اهلل شهد و په

از اخ کهه اصهرار زخهاد او بهرای عزخمه بهه ج ههه از ررخه بسهیج بهه دلیه کمهی سهن مهؤثر واقه نیفتهاد  ،بها يمکهاری چ هد نفهر از

دوستانش و با استفاده از ش اس امه برادر بزرگتر

محمهد علهی حهائم کهه دارای سهن قهانونی بهرای ورود بهه ج ههه بهود بهاالخره در بسهیج ث ه نهام کهرد و بهرای اخ کهه

ش اسههاخی نشههود در روز عزخم ه خع ههی  8366/81/6بهها يمههاي ی دوسههتانش در بیههرون شهههر حههدود  1کیلههومتری شهرسههتان نههی رخههز در ابتههدای گردنههه اسههته ان سههوار
اتوبو

حام رزم دگان شده و رايی ج هه ن رد شد  .پ

اس پوز

از رسهیدن بهه ايهواز رهی تمها

تلف هی بها خهانواده ضهمن خهداحافظی از اخ کهه بهدون خ هر رايهی ج ههه شهده

و حش بودی رل ید .

خکی دخ ر از يمرزمان وی نق می ک د کهه در ي هام عملیهات فهت الم هین وقتهی کهه در محاصهره نیرويهای عهرا بهودخم بها مهین يهای پراک هده برخهورد کهردخم و در
آن لحظات نمی دانستیم باخد چکار ک یم و تا حهدودی روحیهه خهود را از دسه داده بهودخم  ،در آن ي هام شههید غشمحسهین حهائم ت هها فهردی بهود کهه بها خ هده يهای
پی در پی به ما روحیه می داد و می گف اخ هها کهه تهر

نهدارد در نهاخه اخهن اسه کهه شههید مهی شهوخم و بهه دخهدار پروردگهار مهی روخهم و اخهن آرزوی مهن اسه

شمايا مین پیدا ک ید تا من بروم روی آن .
يمس رانش نق کرده اند که غشمحسین می گف سهن مهن بهه ج ههه نمهی خهورده و از ش اسه امه بهرادرم اسهتفاده کهرده ام و پرونهده مهن در بسهیج کهش" ب هام بهرادر
بزرگترم محمد علی اس و با روحیه ای باز با آن سن کم می گف اگر من شهید شدم شما حواستان باشد که غشمحسین شهید شده نه محمد علی .
سهرانجام او در روز سههوم از اولهین مههاه سهها  8368خع هی در حالیکههه دقیقهها" پهانزده سهها و ده مههاه بیشهتر نداشه رههی خه
عملیات فت الم ین به درجه رفی شهادت نائ آمد و پیکر مطهر

به زادگايش م تق و در گلزار شهدا به خا سارده شد .

درگیههری بهها دشهمن در ج هههه شههو

و در

نس حاضر باخد بهه نسهلهای آخ هده پیهام شههیدان را م تقه ک هد و بهه آنهها بفهمان هد کهه آنهها چهه کسهانی بودنهد و چهرا از جهان خهود گبشهت د و يهد شههیدان کهه
پیروزی انقهش و دوری جامعهه اسهشمی از فسهاد و ت هايی بهوده اسه را بهه نسهلهای بعهد تفههیم ک هد و بهه آنهها بفهمان هد کهه عهزت و جهش اسهشمی بها پیهروی از
دستورات اسشم و در زخر ساخه والخ فقیه و در موق لزوم گبشتن و اخثار کردن از جان و ما خوخشتن پابرجا می ماند .
اما از مله اخهران نیهز مهی خهوايیم کهه بهه يهو

باشه د تها اجانه و در رأ

آنهها آمرخکهای جههانخوار نتوان هد بهه يهی ررخقهی  ،چهه فري هی  ،چهه سیاسهی و چهه

اقتصادی بر آنها غل ه ک د و برای صهشب و سهربل دی مهیهن اسهشمی بها تمهام مشهکشت مقابلهه ک هد و يمیشهه بهه خهدا توکه کهرده و از او خهاری بخواي هد چهرا کهه
خدا خاور صابران اس .
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
غشمحسین حائم.jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسین دلیر
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :مدرسه مصطفی خمینی(ره)
زندگی نامه:
در سا  8331در سهالروز تولهد حسهین بهن علهی  ،سهرور شههیدان عهالم در خهانواده ای مهبي ی فرزنهدی پها بهه عرصهه وجهود گباشه کهه بهه میم ه اخهن روز بهزر
نامش را حسین گباشت د  .مصاد بودن تولهد اخهن عزخهز بها تولهد حضهرت حسهین بهن علهی (ع) در وجهود
ير وق روضه امام حسین (ع) خوانده می شد مث بهاران اشه
) نهاد و دوران ابتهداخی را بها موفقیه در مدرسهه فري ه

مهی رخخه  .او کهودکی بهايو

اسهشمی گبرانهد و سها

عشه بهه حسهین را شهعله ور نمهوده بهود .بطورخکهه بعهديا

بهود و در سهن  7سهال ی پها بهه مکهان مقهد

علهم و دانهش (مدرسهه

پها بهه دوره راي مهاخی گباشه و اخهن دوره را در مدرسهه راي مهاخی شههید مصهطفی

خمی ی شروع کرد و ابتدای يمین دوره بود کهه بها بسهیج آشه ا شهد و در آنجها ث ه نهام نمهود و در پاخ هاه مسهجد جهام ک یهر بهه فعالیه پرداخه و بهرای پاسهداری از
شهر خوخش يفته ای خه

شه از رهر پاخ هاه بهه ن ه هانی مشهغو شهد  .عشه حسهین (ع) او را بهر آن داشه کهه مدرسهه را ريها کهرده و بهه ج ههه بهرود  ،بعله

کمی سن از رفتن به ج هه محروم گشه و آنقهدر عاشه ج ههه و جههاد بهود کهه حتهی بهرای اخهن م ظهور مشهک گشها نمهود و بهاالخره يهم بها ش اسه امه بهرادر بهرای
رفتن به ج هه ث

نهام نمهود و بهرای آمهوز

بهه کهازرون رفه و په

از آمهوز

بهه ج ههه يهای کردسهتان عهازم گشه و په

ج هه تنثیر عجی ی روی او گباشهته بهود و يمیشهه مهی گفه خداش اسهی را باخهد در ج ههه خهاد گرفه  ،ای کها
نوحه گو
حر

می داد و عشقه زخهاد بهه روضهه و نوحهه داشه  ،در مهاه محهرم در مجهال

از  3مهاه از ج ههه برگشه  .فضهای

مهن برن شهته بهودم  .يمیشهه بهه نواريهای مهبي ی و

روضهه خهوانی شهرک مهی کهرد از رفتهار بعضهی مهردم کهه بهرای دو روزه دنیها

می زن د ناراح می شد.

يمیشه اخن شعر را زمزمه می کرد :
م ادا خوخشتن را واگباری
زخون ير شهید الله ای رس

امام خوخش را ت ها گباری
م ادا روی الله پاگباری

چه خو اس انسان جان خوخش را فدای چ ین ري هری نماخهد بهاالخره در  1بهمهن  8363دوبهاره بهرای رفهتن بهه ج ههه نهام نوخسهی نمهود و بهه ج ههه اعهزام گردخهد و
پ

از چ د روز که در گردان کمی بهود عملیهات والفجهر  1آغهاز گشه و بها شهرک در اخهن عملیهات دخهن خهوخش را بهه اسهشم ادا نمهود و په

از بهه تصهر درآوردن

ب در مهم فاو در دومین حمله به قله سهااه دشهمن در محاصهره سهااه کفهر در مهی آخ هد و بهاالخره در تهارخ  8363/88/17بهه درجهه رفیه شههادت نائه و پیکرپهاکش
پ

از  81سا مفقودخ در سا  8376به زادگايش نی رخز م تق و در گلزار شهداء در ک ار دخ ر شهیدان به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع دربهم خرزقون
به نام خداوندی که ما را آفرخده و برای راي ماخی ما پیهام ران و امامهان را فرسهتاده تها مها را بهه راه راسه يهداخ ک هد  .خداونهدی کهه مها را مهی میرانهد و دوبهاره زنهده
می ک د  .ضمن درود و سهشم بهی پاخهان بهر تمهامی پیهام ران خصوصها" ن هی اکهرم خهاتم پیهام ران و قهائم آ محمهد ( ) و درود و سهشم بهر دخه گهرامیش حضهرت
فارمههه ( ) و دوازده امههام و درود و سههشم بههر امههام امه امیههد مستضههعفان به شههکن زمههان و درود و سههشم بههر تمههامی پههدران و مههادران شهههدای اسههشم کههه آنچ ههان
فرزندانی تربی کرده و تحوخ اسشم داده انهد کهه در راه اهلل کشهته شهده انهد پهدر و مهادر بزرگهوار چ هد کلمهه بها شهما سهخن دارم و آن اخهن اسه کهه اگهر مهن لیاقه
شهادت را داشتم خوايشم از شما اخن اس که بر سر مزار من گرخهه نک یهد  .يمهانطور کهه امهام امه مهی فرماخهد کهه آخهه اهلل م تظهری 1حاصه عمهر مهن اسه و مهن
يم حاص عمر شما يستم  .ضمن عر

سشم به برادر و خهوايرم امیهدوارم بهه خهدای بهزر کهه شهما يهم رايهی را کهه مهن بهرادر کوچه

يم آن را انتخا بک ید و راه مرا ادامه ديید و امیدوارم که تمامی قومان و خوخشان و يمشهرخانم ير خوبی و بدی از من دخده اند مرا ب خش د .
حسین دلیر

خاررات:
موجود نیس .
شهید حسین دلیر.jpg1
شهید حسین دلیر.PNG8
1878336161

شهما انتخها کهردم شهما

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سعید مهدی پور
تاریخ تولد1687/1/6 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :مدرسه مغربی
زندگی نامه:
سههعید مهههدی پههور در روز سههوم اردبیهش ه مههاه سهها  8337در خههانواده ای مههبي ی در شهرسههتان اسههته ان  ،روسههتای اخههج دخههده بههه جهههان گشههود  .در اوان کههودکی
مههادر

را از دسه داد و در دامههان عمههه بزرگههوار

مسههجد آشه ا شههد  .په

پههرور

خافه  .تحصههیشت ابتههداخی را در دبسههتان فههیض در زادگههايش بهها موفقیه رههی نمههود  .در اخههن دوران بهها

از آن دوره راي مههاخی را در مدرسههه شهههید فقیهههی اسههته ان گبارنههد  ،در اخههن دوران تههش

مسههجد و فراگیههری صههحی نمههاز دعههوت ک ههد  ،سهها
مع وخات حاکم بر ج هه بود در

بسههیاری مههی کههرد تهها يم وعههان خههود را بههه سههوی

دوران دبیرسههتان را در مدرسههه مغربههی اسههته ان تهها سهها سههوم دبیرسههتان گبارنههد  ،از آنجهها کههه سههخ عاش ه

و مدرسه را ريا کهرد و جههاد در راه خهدا را برتهر از ادامهه تحصهی دانسه و بهه صهورت داورل انهه بهرای م هارزه بها صهدامیان کهافر بهه

ج هه ح علیه بار شتاف و سرانجام در ج ههه ارونهد ک هار در تهارخ  8363/88/18در عملیهات والفجهر  1بهه افتخهار شههادت نائه آمهد و پیکهر پها مطههر شههید در
گلزار شهدای شهرستان استه ان به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
سعید مهدی پور.jpg
1871313161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عبدالحمید داوودی
تاریخ تولد1688/3/18 :
تاریخ شهادت1631/8/16 :

نام مدرسه :مدرسه ولیعصر(عج)
زندگی نامه:
بسههیجی شهههید ع ههد الحمیههد داوودی فرزنههد غشمعلههی در  8333/6/13در خههانواده ای مههبي ی در شهرسههتان نههی رخههز دخههده بههه جهههان گشههود  .دوران ابتههداخی را در
دبستان فريم دی شهرستان نی رخز ساری کرد و بهدن ا آن در مدرسهه راي مهاخی ولهی عصهر (عهج) مشهغو بهه تحصهی شهد  .ق ه از پیهروزی انقهش شههید بها وجهود
خههود را در زمی ههه فعالیه يههای ضههد رژخههم نمههود  .خک ههار وی را بههه عل ه حضههور در رايایمههاخی و شکسههتن شیشههه بمههدت خکههروز در زنههدان

سههن کههم  ،نهاخه تههش
بازداش کردنهد  .په

از پیهروزی انقهش و شهروع ج ه

بسیار دلسوز بود و نس

به پدر و مهادر و افهراد دخ هر خهانواده کمها احتهرام و مهربهانی را مهی نمهود بها سهن کهم در تهارخ  8366/88/11مدرسهه را ريها و عهازم ج ههه

شد و به عل اصاب تهرکش خماهاره بهه سهر

تحمیلهی و تشهکی بسهیج سهااه پاسهداران بهه عضهوخ بسهیج درآمهد  .شههید  ،نوجهوانی مهربهان  ،بها اد و

مجهروح شهد  .په

از بازگشه  ،عشه و شهور ج ههه او را لحظهه ای آرام نمهی گباشه ق ه از به هودی کامه بهرای

بار دوم در تارخ  8368/3/81عهازم ج ههه شهد و سهرانجام در تهارخ  8368/3/13در عملیهات رمضهان در ج ههه کوشه

بهه درجهه رفیه شههادت نائه آمهد و بهرادر وی

شهید مجید داوودی نیهز در يمهان ج ههه و يمزمهان بها يهم بهه شههادت رسهیدند  .پیکهر پها اخهن دو بهرادر شههید يمهراه بها دخ هر شههدای عملیهات رمضهان بهر روی
دستان مردم شهید پرور شهرستان نی رخز تا گلزار شهدا تشیی و به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
وصی نامه شهید حمید داوودی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
احس ال ا

ان خترکوا ان خقولوا ام ا و يم ال خفت ون

آخا مردم چ ین پ داشت د که به صر اخ که گفت د ما به خدا اخمان آوردخم رياشان ک د و بر اخن دعوی يی امتحانشان نک د .
( سوره ع ک وت آخه ) 1

امام ما گف اگر ما بکشیم پیروزخم و اگر کشته يم بشوخم پیروزخم  ،پ

من يم حتما" پیروز شده ام .

ما باخد راه امامانمان و پیشواخانمان را ادامه ديیم .
ای مهادر ت هها خوايشهی کهه دارم از تههو بهرای مهن گرخهه نک ههی چهون اگهر گرخهه ک ههی اوال" دشهمن را خوشهحا مهی ک ههی و دومها" مسهلمین را ناراحه و روح مههن را
ناراح می ک ی  .يی گونه ناراحتی برای مهن نداشهته بها

چهون کهه شههادت در حقیقه سهعادت اسه و مهن يهم اوال" امیهدوار بهودم کهه او پیهروزی و شههادت را

نصی م ک د که اگر خدا بخوايد به پهیش اماممهان حسهین بهن علهی (ع) و پهیش دسهتغی ها  ،بهشهتی يها  ،رجهاخی يها و باي ريها بهروم  .ای مهادر حشلهم کهن و شهیرپاک
را بر من حش کن که تهو برگهردن مهن بسهیار حه داری  .تهو خیلهی در حه مهن و بهرادرانم و خهوايرانم مهربهانی کهردی و تهو بهودی کهه مهرا بهزر کهردی و چقهدر
برای من ناراحتی کشیدی  .و تو ای پدر يمچ هین تهو يهم چقهدر زحمه کشهیدی نهان بهرای مها فهرايم کهردی و مهرا بهزر کهردی  ،حشلهم کهن و نهانی کهه بهه مهن
دادی بر من حش کن و ير ناراحتی از من دخدی ب خشم و اخن تو يستی که می توانی اقوام و مادرم را دلداری ديی و امیدوارم که برای من گرخه نک ی .
و شما بهرادران و خهوايران عزخهز شهمايا يسهتید کهه مهی توانیهد پهدر و مهادرم و دخ هر آشه اخان را دلهداری ديیهد تها بهرای مهن خهدای نکهرده گرخهه نک هد  .بهرادران و
خوايران عزخز من از شما امیهدوارم کهه راه مهن را ادامهه ديیهد و شهما خهوايرانم سه ر خهود مدرسهه را و کتها خهود سهشح را تهر نک یهد و شهما بهرادرانم سه ريای
خود  ،اداره يا و سااه که از يمه مهمتر اس تر نک ید  .امیدوارم نصیح برادر کوچکتر از خود را ق و ک ید .
والسشم حمید داوودی

خاررات:
موجود نیس .
ع د الحمید داوودی.jpg
1877311311

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدرضا رمضان پور
تاریخ تولد1686/11/15 :
تاریخ شهادت1631/8/18 :

نام مدرسه :مدرسه ولیعصر(عج)
زندگی نامه:
شهید محمد رضا رمضاناور فرزند حاجی متولد سا  8333در شهر نی رخز در خانواده ای

دخ دار دخده به جهان گشود  .خانواده محمد رضا را از يمان س ین کودکی او را فردی متدخن

و دخ دار بار آوردند با آنکه کوچ

بود ولی عشقه زخادی به امام حسین (ع) داش  .در ماه

محرم در حسی یه يا يمراه دخ ر مردم به عزاداری می پرداخ  .دوران ابتداخی را با موفقی

در دبستان فريم دی پش سر و پا به دوره راي ماخی می گبارد و سا او راي ماخی را

يم در مدرسه راي ماخی ولی عصر (عج) به تحصی مشغو می شود  ،ولی به عل عدم

بضاع مالی خانواده دس از تحصی می کشد و در صدد بر می آخد تا گوشه ای از بار

اقتصادی خانواده را خود بر دو

بکشد و سخ به کار و تش

روی می آورد  .تا سرن ونی

حکوم راغوت فعالی داش شهید محمدرضا رمضاناور بعد از انقش نیز به فعالیتهای

انقشبی خود ادامه می داد و وقتی که رژخم بعثی عرا ج

را به کشور ما تحمی کرد

محمدرضا رمضاناور يمواره از خدا می خواس که توفی شرک در ج هه را نصی او

ب رداند تا اخ که خداوند دعای او را مستجا می ک د و به ج هه اعزام می شود و از خود

رشادت و دالورخهای زخادی نشان می ديد و باالخره در تارخ  8368/3/13در عملیات "

رمضان " جان به جان آفرخن تسلیم و به سوی مع ود

می شتابد و با آغو

استق ا شهادت می رود  .او با عشقی که به ورن اسشمی داش ل ا

باز به

سرخ شهادت را

پوشید و به خی عظیم شهیدان تارخ از کربش تا حا پیوس  .پیکر پا و مطهر

را در

فروردخن  8376بعد از  81سا دوری به شهر نی رخز م تق و در گلزار شهدای نی رخز به

خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اسشم ای مکت خون  ،درود بر ري ر عظیم الشنن اسشم امام خمی ی و درود بر کسانی که

بر پیام امام که يمان پیام خداس ل ی

گفت د  .سشم بر پدران و مادرانی که جوانان خود را

به ج هه يای ح علیه بار می فرست د و زخر شهادت امه آنها را امضا می ک د  .مادرجان

تو باخد يی ناراح ن اشی چون يدخه ای که در راه خدا می ديی دخ ر باخد آن را از خدا

نخوايی  .مادرجان اگر زنده ماندم امیدوارم که يمیشه در خدم امام باشم واگر يم

شهید شدم سعادت بزرگی نصی من می شود مادرجان مرا حش کن و امیدوارم اگر

شهید شدم يی ناراح ن اشی چون که شهادت در راه خدا  ،ت ها آرزوی من اس  .درود

بر خمی ی ک یر  ،سشم بر شهیدان  ،شهیدان زنده اند اهلل اک ر به خون آغشته اند اهلل اک ر

 .امیدوارم ير چه زودتر اخن کافران بعثی نابود گردند و پرچم اسشم بر فراز تمام جهان ساخه

افک د .
امیدوارم که من را ب خشید
محمد رضا 8368/8/1

خاررات:
موجود نیس .
محمد رضا رمضاناور.jpg
7813138366

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید هادی رنجبر
تاریخ تولد1651/11/14 :
تاریخ شهادت1637/1/61 :

نام مدرسه :مدرسه ولیعصر(عج)
زندگی نامه:
يادی در سها  8316يهه .

در شههر نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی پها بهه عرصهه وجهود گباشه و از زمهان نهوزادی آوای حه  ،اذان و اقامهه در گوشهش

ر ین افک د  .يادی  ،تحصیشت ابتهداخی خهود را در دبسهتان فريم هدی بها موفقیه بهه پاخهان رسهاند  .دوره راي مهاخی را در مدرسهه ولهی عصهر (عهج) بهه تعلهیم مشهغو
بود  .در سا سوم راي ماخی بود کهه در

را ريها مهی کهرد و بهه ج ههه مهی رفه  .وی زمهانی کهه خهود را شه اخ  ،سهعی داشه بطهور مسهتق و بها تکیهه بهر اراده و

اخمان خود زندگی ک د لبا تابستانها به کار ب اخی می پرداخه تها بتوانهد مقهداری از يزخ هه تحصهیلی سها آخ هده ا

را تهنمین ک هد  ،تها از اخهن ررخه فشهار کمتهری بهه

خانواده وارد گردد.
از خصوصیات بهارز اخشقهی وی شخصهی دادن بهه دوسهتانش بهود و سهعی مهی کهرد کهه دخ هران از دسه وی دچهار رنجهش نشهوند  .بها صهداق خاصهی سهخن مهی
گف  .کمتر حر می زد و بیشتر عم می کرد  .ان یهزه و يهد خهود را بهرای حضهور در ج ههه دفهاع از اسهشم و دسهتور امهام مهی دانسه  .يهادی شههید  ،يهر لحظهه
آماده رفتن به ج هه بود  ،عاش ج هه و ن رد بود و يمیشه دخ ران و اعضای خانواده خهود را تشهوخ بهه رفهتن بهه ج ههه مهی کهرد  .تها اخ کهه خهود بها وجهود اخ کهه سهن
و سا کمی داش به بسیج مراجعه نمود و برای رفتن به ج هه اعهشم آمهادگی کهرد ولهی چهون سهن و سها او کهم بهود لهبا بها رفهتن او بهه ج ههه مخالفه
با اصرار و در تارخ  8367/8/86به ج هه عازم شد  .شهید يادی رنج هر خکهی از نیرويهای گهردان کمیه بهود کهه بهه ع هوان رزم هده ته
باالخره در ج هه ج هو و در م طقهه شهلمچه در تهارخ  8367/1/38بهر اثهر تهرکش روح از جسهمش پهرواز کهرد و بهه دخهدار مع هود
در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

خارره ای از زبان برادر شهید :

شهد ولهی

تیهر انهداز فعالیه مهی نمهود .
شهتاف و پیکهر پها و مطههر

" در م طقه عملیاتی مرخهوان بهودم کهه په

از پاخهان عملیهات بیه المقهد

 1بهه ايهواز عزخمه نمهودم و جهه دخهدار بها وی بهه آن قسهم رفهتم  .اخشهان در ابتهدا

حاضر به دخدن من نمی شد که خدای ناکرده  ،مهن خللهی در عهزم و اراده اخشهان وارد که م و يمیشهه مهن را کهه بهرادر بهزر او بهودم تشهوخ بهه مانهدن در ج ههه مهی
نمود ".

وصی نامه:
حضور محترم يمس ری خودم و يمکشسی و بهرادرم آقهای محمهد ب اکهار سهشم عهر

مهی که م  .ضهمن سهشم خهدم يمکشسهی خهودم سهشمتی شهما را از درگهاه

خداوند متعا خواستارم و امیدوارم که يمیشه مث گلهای بهاری شهاد و خهرم باشهید و يهی کسهالتی نداشهته باشهید  .حها اگهر مهی خوايیهد از حها مهن بها خ هر شهوخد
حا من خو اس  .راستی حا شهما کهه انشهاء اهلل خهو اسه  .يمهین رهور دوسهتان دخ هر و حمیهد آبدارنهده و محمهد خیهزا و حسهین فتهاحی و دخ هر بچهه يهای
کوچه و مدرسه و ير ک

که حا من را جوخا باشهد سهشم مهن را بهه او برسهانید و ب وئیهد يهادی مهی گوخهد مهن را حهش ک یهد  .راسهتی وضه درسهتان چطهور اسه ،

انشاءاهلل که خو باشد  .يمیشه موف باشید  .مسوله دخ هری کهه مهی خواسهتم عهر
می گوخد به بچه يا ب وئید که در س ر مدرسه خو در

بخوان د و با قلم خهود بهه ج ه

که م اخهن اسه کهه آقهای ع اسهعلی راغه

بها دشهم ان بااخیزنهد  .مهن از شهما مهی خهوايم کهه اگهر شههید شهدم مهن را

حش ک ید  .امروز که اخن نامه را بهرای شهما مهی نوخسهم در ايهواز و در مقهر گهردان کمیه يسهتم  .اخ جها مهن تصهمیم دارم در
عک

سهشم شهما را بسهیار مهی رسهاند و
بخهوانم ولهی چهون فهرم از مدرسهه و

و فتوکای می خواي د با مشک مواجه يستم که امیدوارم بر رر گردد .

خدا ن هدار
پدر جان  :بدان که من ج هه را به خارر فهرار از مدرسهه و در
پ

نخوانهدن انتخها نکهرده ام بلکهه مهی خهوايم تکلیه خهود را بهه انجهام برسهانم و امتحهانم را در ج ههه

بديم  .از شما معبرت می خوايم که بی خ ر به ج هه رفتم و از شما می خوايم که اگر شهید شدم مرا حش ک ید .

از مادر عزخز و رنج کشیده ام می خوايم که اگر من شهید شدم غم ین ن اش د و حتی خوشحا باش د که فرزند و امان خود را به ج هه فرستاده اس .
خاررات:
موجود نیس .
يادی رنج ر.jpg
7813111883

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اجمد رئوفی
تاریخ تولد1683/3/11 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :مدرسه ولیعصر(عج)
زندگی نامه:
احمد در 16شهرخور سا  8336در خانواده ای متوسهط و بها اخمهان چشهم بهه جههان گشهود  .ده روز بیشهتر از تولهد او ن بسهته بهود کهه سهخ مهرخض شهد و مهادر

بها

توس به حضرت امام مهدی (عهج) سهشم فرزنهد خهوخش را بازخافه و از امهام زمهان خواسه کهه جهواد را بهراخش حفهظ ک هد تها سهرباز امهام زمهان شهود  .در زمهان
کودکی از روحیه ای شاد برخوردار بهود  .دوره دبسهتان را در مدرسهه شههید حسهین فهمیهده

نهی رخهز گبرانهد  .در اخهن دوران بها پهدر  ،زخهاد بهه مسهجد مهی رفه و در

يیوتها و مراسهم عهزاداری سهرور شههیدان شهرک مهی جسه  .عضهو فعها يیهنت مح هان امهام حسهین (ع) بهود  .دوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی ولهی عصهر
(عههج) بهها موفقیه پشه سههر گباشه  .زمههانی کههه دوران ابتههداخی را پشه سههر مههی گههبارد تابسههتان يمههان سهها بههه اتفهها خههانواده بههه مشهههد مقههد

مههی رود و در

تظايراتی که در مشهد بر علیه شاه برگهزار شهده بهود شهرک مهی ک هد  .و يمیشهه در پیشهاپیش رايایمهائی حرکه مهی کهرد و بهر روی دخواريها بهر ضهد نظهام پهلهوی
شعار می نوش تا اخ که به خاری خداوند و م ارزات مردم  ،انقش اسهشمی بهه پیهروزی مهی رسهد  .و احمهد بهر بهاالی خانهه پهرچم سه ز را بهر افراشه  .زمهانی کهه امهام
خمی ی (ره) دستور بسیج را دادند از پهدر اجهازه گرفتهه و در بسهیج ث ه نهام مهی نماخهد  .و در کشسههای آمهوز
ام ی شهر کشی

می داد  .با شروع ج

تحمیلی عهرا علیهه اخهران و دفهاع مقهد

نظهامی شهرک کهرده و شه ها يمهراه دوسهتانش بهرای

امه قهرمهان اخهران در ق ها اخهن خهور

ناجوانمردانهه  ،احمهد يهر لحظهه آمهاده

رفتن به ج هه بود و با وجهود سهن کمهی کهه داشه  ،اشهتیا زخهادی بهرای رفهتن بهه ج ههه داشه و بهاالخره در خکهی از روزيها در مسهجد امهام حسهن در صه نمهاز
جماع روبروی محرا دسه روی شهانه پهدر گباشه و بهه پهدر گفه آمهده ام تها در جلهوی محهرا اجهازه رفهتن بهه ج ههه را ب یهرم  .از پهدر اجهازه مهی گیهرد و در
حمله فت الم ین شرک مهی نماخهد و بهر اثهر اصهاب تهرکش خماهاره مجهروح مهی گهردد و بهه بیمارسهتان قهم انتقها مهی خابهد و بعهد از آن کهه خ هر شههادت خکهی از
بهترخن دوستانش (مجید محمد زاده ) را مهی شه ود  ،بسهیار متهنثر مهی شهود و مهی گوخهد تمهام خوبههای مها رفت هد  .شههید احمهد رئهوفی در عملیهات فهت خرمشههر نیهز
شرک داش و ناراح از اخ که چهرا شههید نشهده اسه و خداونهد او را ق هو نکهرده اسه و مهی گفه مها تسهلیم خهدا يسهتیم  .در عملیهات محهرم بها رضهاخ کامه
مادر در ج هه حضهور پیهدا مهی ک هد و بسهیار شهادمان از اخ کهه مهادر از ج ههه رفهتن او راضهی اسه و بهاالخره در يمهین عملیهات در سها 83 68و در شهما فکهه بهه
شههادت مهی رسهد و دخ ههر کسهی از او نشهانی و اثههری نمهی خابهد  .احمههد رئهوفی يمهه زحمهاتش فقههط و فقهط بهه خههارر خهدا بهود  .دوسه نداشه کسهی از اعمهها و
فعالیتهای او با خ ر شهود بهدون سهرو صهدا و ج جها زنهدگی کهرد و يمهانطور کهه خهود دوسه داشه گم هام بهاقی مانهد  .چهون دوسه نداشه مهردم از درون او و از
عش او به اهلل با خ ر باش د.
از زبان يمرزمان شهید جواد رئوفی :

روز وقتی خکی از رزم دگان بر اثر تیری که به سهر او اصهاب کهرده بهود بهه شههادت مهی رسهد احمهد بهاالی سهر او حاضهر مهی شهود و مهی گوخهد چهه خهو اسه

خ

انسان اخن جور شهید شود  .من ح

می ک م که فرشهت ان و مشئکهه بهاالی سهر او آمهده انهد و در آخهر خهود نیهز بعهد از خوانهدن نمهاز در عملیهات محهرم يمهانطور کهه

ارزو داش بر اثر اصاب تیر بر سر

روح از جسمش پرواز می ک د و به دخدار مع ود و موالخش امام حسین می شتابد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
( وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون )8
يرگز گمان نک ید کسانیکه در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده يست د و نزد پروردگارشان روزی می خورند .
چه بکشیم و چه کشته شوخم ير دو پیروزخم  " .امام خمی ی "
با درود به ب یان بار جمهوری اسشمی اخران امهام خمی هی ومهردم شهرخ و م هارز در اخهن مرحلهه از زمهان انسهان متعههد باخهد تصهمیم نههائی اتخهاذ ک هد خها درجهه واالی
شهادت خا خواری و پستی و مسلم اس کهه مها پیهروان راه حسهی یم و راه شههادت را يمهه پهیش مهی گیهرخم و آن را تهرجی مهی ديهیم از مهر عهادی کهه زخهر لحها
باشد .من به ع وان خه

مسهلمان مقلهد امهام راه او را اتخهاذ کهردم و بها عشه بهه شههادت در مهرز بهه ج ه

بهه عمها خهود فروختهه صهدام و بهه ري هری آمرخکهای

جهانخوار به م ارزه پرداختم و خدا را شهکر مهی که م کهه اخهن راه سهعادت را نصهی م کهرد و توانسهتم در ج ههه يهای حه علیهه باره بخروشهم  .ولهی مسهلمانان بدانیهد
که برای خا نمی ج هیم مها بهرای اسهشم مهی ج هیم و اگهر پیهروز شهدخم خها پیهروز نشهدخم شههید يسهتیم و در نهزد خداونهد بهزر روزی مهی گیهرخم و م هر مها از
حسین (ع) باالتر يستیم و خا ارز

جهانم بیشهتر اسه  .و پیهامی بهه شهما ای مهردم شهجاع و قهرمهان پهرور دارم کهه آسهتین يها را بهاال بزنیهد و از ج ه

و شههادت در

راه خدا نترسید و به امارخالیسم يای شر و غر و اسرائی کافر بشورخد .
و به رخسمان خدا چ

زنید و پراک ده نشوخد چون موج خواری و پسهتی شهما مهی شهود .وصهیتم بهه شهما ای پهدر و مهادر اخهن اسه کهه فرزنهدانتان را آنچ هان تربیه

ک ید که فقط در راه اهلل بروند و جز فهی سه ی اهلل راه دخ هری را انتخها نک هد .تهو ای ت هها بهرادرم  :کهه تهو را خیلهی دوسه دارم سهعی کهن کهه در ک هی راه خهدا
بهترخن راه اسه و پوخ هده و کوشه ده راه ان یهاء بها
زخ

باشید و او را بش اسید و مقلد

خونین شهر(  8368/1/6رئوفی )
خاررات:
موجود نیس .
احمد رئوفی.jpg
1878333111

واال پشهیمان مهی شهوی و مهوقعی بهزر شهدی ن هبار اسهلحه ام بهر زمهین بمانهد و شهما ای خهوايرانم يمچهون

باشید و در آخر از شما می خوايم که برای امام و رزم دگان دعا ک ید .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عبدالرحمن قدرتی
تاریخ تولد1681/7/1 :
تاریخ شهادت1631/1/5 :

نام مدرسه :مدرسه هجرت
زندگی نامه:
شهید ع دالرحمان قدرتی فرزند آقامیرزا در سها  8331در شههر آبهاده رشه

در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن چشهم بهه حههان گشهود  .په

از رهی مراحه رفولیه

جه کس علم و دانهش وارد دبسهتان يجهرت آبهاده گردخهد و بها موفقیه دوران تحصهیشت ابتهداخی را گبارنهد و بعله مشهکشت خهانوادگی از ادامهه تحصهی محهروم
ماند و مشغو خاری رساندن به پدر خود در امهور کشهاورزی و دامهداری گردخهد  .شههید قهدرتی دارای وی}گیههای بهارز اخشقهی بهود ازجملهه اخ کهه بهه پهدر و مهادر خهود
خیلی احترام می گباش و از يمان روزيهای او مهرد زنهدگی بهود  .از يمهان اوان کهودکی بها پهدر و مهادر خهود بهه نمهاز مهی اخسهتاد و در مراسهم عزادارخهها مخصوصها"
عزای ساالر شهیدان حضرت ابا ع داهلل الحسهین (ع) فعاالنهه شهرک مهی کهرد  .ق ه از انقهش مخصوصها" از سها  8316کهه او انقهش اسهشمی بهود بطهور مسهتمر
و فعا در رايایمائیهها شهرک مهی جسه و از ارادتم هدان خها

حضهرت امهام خمی هی (ره) گردخهد بعهد از انقهش نیهز بع هوان خکهی از مهدافعین خها

نظهام مقهد

جمهوری اسشمی درآمد و بیشتر اوقات فراغ خود را در سهااه و بسهیج آبهاده سهاری مهی نمهود و چ هدخن بهار در ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره شهرک نمهود  .وی
در عملیات فهت الم هین در ج ههه شهو

فعاالنهه شهرک نمهود و در تهارخ  8368/8/1دعهوت حه را ل یه

گفتهه و بدرجهه عظمهای شههادت نائه گردخهد و در تهارخ

 8368/8/83ری مراسم با شکويی پیکر مطهر آن شهید بزرگوار تشیی و در رضوان شهدای زادگاه خوخش آباده به خا سارده شد.
روحش شاد و رايش پريرو باد

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
ع دالرحمن-قدرتی.jpg

شهید ع دالرحمن قدرتی و يمرزمانش.jpg
1878313133

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید نمکی حق پیشه
تاریخ تولد1685/1/16 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :مدرسه یزدانی قطرویه
زندگی نامه:
نمکی ح پیشهه فرزنهد علهی محمهد در  13اردخ هشه مهاه سها  8331در خه
دبسههتان را در مدرسههه خزدانههی قطروخههه شههروع کههرد و کههش

خهانواده مهبي ی و دخ هدار در شهرسهتان نهی رخهز پها بهه عرصهه وجهود گباشه  .دوران

په جم را بهها موفقیه گبرانههد و بعههد بههه دالخلههی تههر تحصههی کههرد .يمزمههان بهها شههروع ج ه

تحمیلههی

عضو سیج سااه پاسهداران شهد و سهرانجام عهازم ج ههه گردخهد .وی در عملیهات محهرم شهرک کهرد و در تهارخ  8368/1/3بهه فهیض بهزر شههادت نائه و پیکهر
مفقود گردخد  .جسد اخن شهید عزخز در سا  8376تفحص و در گلزار شهدای نی رخز

به خا سارده شد.

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل وانا الیه راجعون
سشم ای مادر و ای پدر عزخزم اک ون که بخواسه خداونهد ت هار تعهالی توفیه آنهرا پیهدا کهردم تها در میهدان امتحهان الههی راه خهابم امیهدوارم در اخهن راه فهات شهاد و
مسرور و در بازگش با قل ی آک ده از شادی و نوای پیروزی بر ل انم به آغوشتان باز گردم انشاءاهلل .
اک ون که کوله بار يجرت بسته ام و خود را برای جهاد اصهغر آمهاده کهرده ام امیهدوارم کهه بتهوانم در جههاد اک هر پیهروز شهوم و آن ونهه کهه مکته اسهشم خواسهته اسه
بتوانم خود را سرباز ج داهلل بارورانم  .پدرم آخا از اخن که از وجود پهر ثمهر عمهرت خه

شههید پهرور

خافتهه اسه در مکته الههی بیهرون آمهده افتخهار نمهی ک هی آخها از

اخ که توانسته ای در مهمترخن بريه از زمان و آنههم در زمهانی کهه اسهشم عزخهز مهورد حمهشت گونهاگون گرگههای شه قهرار گرفتهه اسه قربهانی ناقهابلی را ايهدا ک هی
خرس د نیستی ؟ اگر جواب مث

اس که درود خدا و رسهو خهدا بهر تهو بهاد کهه چهه خهو اسهشم را شه اخته ای و از امتحهان الههی سهربل د و فهات بیهرون آمهده ای ،

مادر عزخزم خو میدانم که راق ش یدن خ ر شهادت فرزنهدت را نهداری ولهی بهدان کهه باخهد صه ر و اسهتقام کهرد آخها حسهین (ع) در زمهین کهربش و آخها زخ ه در آن
يمه مصی تها را فرامو

کرده اخد آخها فرامهو

کهرده اخهد  ،کهه زخ ه چ ونهه فرخهاد حسهین (ع) را در برابهر ج هاران تهارخ اقامهه کهرد و راغوتیهان را رسهوا نمهود ؟ مهی

دانم که ير چ د براخ خ ر ناگواری اسه ولهی بهرای خهدا و بهرای اخ کهه روحهم آزرده نشهود از شهما ت هها خه

خهوايش دارم وآن اخ کهه يرگهز قطهره اشهکی در چههره

ات مشايده نشود و خ ده پیروزی و ق و شدن امتحان الهی بر ل انه نقهش بسهته و بهه خهدای بهزر اث هات کهن کهه آنچهه داده ای ت هها خه
برای امام خادتان نرود  .از قومان و خوخشان خوايش دارم که ير بدی از من دخده اخد مرا از ته د حش ک د
خداحافظ شما به امیدپیروزی اسشم بر کفر جهانی(درود برري ر عزخزم خمی ی ک یر) خوايشم دم که مرا در امامزاده دفن نمائید .
نمکی ح پیشه

خاررات:
موجود نیس .
نمکی ح پیشه.jpg
1876886163

امانه بهوده اسه  :دعها

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید رامین رسولی نتایج
تاریخ تولد1687/1/1 :
تاریخ شهادت1635/7/7 :

نام مدرسه :موجود نیست
زندگی نامه:

نام:
رامین
نام خانوادگی:
رسولی نتا
نام پدر:
قاسم
تارخ تولد:
8337
تارخ شهادت:
67/67/8361
نحوه شهادت:
اصاب گلوله

وضعی تاي :
مجرد

وصی نامه:
موجود نیس .

خاررات:
موجود نیس .
1876166116

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید بهمن امیری
تاریخ تولد1685/1/1 :
تاریخ شهادت1631/1/8 :

نام مدرسه :هنرستان آب باریک
زندگی نامه:
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
شهید بهمن امیهری فرزنهد نوشهاد در تهارخ  8331/6/8در روسهتای جههان آبهاد از توابه شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و کشهاورز دخهده بهه جههان گشهود و
دوران رفولی را در کانون خهانواده ای مهؤمن و پريیزگهار و مقیهد بهه احکهام اسهشم پشه سهر گباشه  .شههید بهمهن امیهری در سهن  7سهال ی بهرای فراگیهری علهم
وارد دبستان شهدای فت الم ین جهان آبهاد شهد و از آنجها کهه شههید بزرگهوار از دانهش آمهوزان ممتهاز بودنهد تحصهیشت ابتهداخی را بها نمهرات عهالی پشه سهر گباشه
وبرای ادامهه تحصهی بهه عله اخ کهه در روسهتای جههان آبهاد مدرسهه راي مهاخی وجهود نداشه بهه روسهتای کوشهک
ارشد کوشهک

مشهغو بهه تحصهی شهد  .شههید امیهری بها وجهود سهن کهم در مراسهم عهزاداری شهرک

تابستان سا سوم راي ماخی تحصیلی به فرمان امام خود ل ی

رفه ودوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی

مهی کهرد و از فهرائض دخ هی خهود يرگهز غافه ن هود و در

گفه و بهه ج ههه يهای حه علیهه باره عهازم شهد  .از نظهر اخشقهی فهردی بسهیار مهؤد بهود و تمهامی

يمس ران او يم ی بر اخن عقیده بودند کهه او واقعها" عاشه امهام خمی هی (ره) بهود و در نامهه يهاخش يمیشهه اصهرار داشه کهه بهرای سهشمتی امهام دعهای توسه و
دعههای کمیه برگههزار و بههرای امههام دعهها ک یههد ومههی گفه کههه آرزو دارم اولههین شهههید روسههتا باشههم  .شهههید امیههری در تههارخ  8368/1/3در عملیههات محههرم در م طقههه
شريانی تاه  871به درجه رفی شهادت نائ شد و پیکر مطهر

در گلزار شهدای روستای جهان آباد به خا سارده شد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عملیات  :محرم

عضوخ  :تی المهدی (بسیج)

و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
سوره آ عمران آخه 861

درود بههر تمههامی مستضههعفین روی زمههین کههه ري رشههان خمی ههی به شههکن اسه  ،سههشم بههر امههام م ههارز  ،سههشم بههر تمههامی پیههروان خههط امههام  ،سههشم بههر بههرادران و
خوايرانی که برادران خود را در راه تداوم بخشیدن به انقهش اسهشمی از دسه دادنهد  ،سهشم و درود بهر روان پاکه ای بهرادر شههید کهه بها نثهار خونه در راه خهدا بهه
يمه مها روحیهه دادی و مها را اسهتوارترکردی اخ ه

رايه را ادامهه خهوايم داد و تها آخهرخن قطهره خهون خهود از اسهشم عزخهز و ورهن خهود اخهران دفهاع خهوايم کهرد .

انشاءاهلل
اخ

وصی نامه خود را شروع می ک م و با فرخاد اهلل اک ر و ال اله اال اهلل مهی گهوخم اگهر مهن شههید شهدم بهر مهزارم گرخهه نک یهد و اگهر اسهیر شهدم انتظهار آمهدن مهن

و حتی خ

اسیر را نکشید و اگر مجروح شهدم بهه مشقهاتم يجهوم نیاورخهد و اگهر ناپدخهد شهدم فراموشهم ک یهد و بهه خهاد شههید گهم گشهته در ق رسهتان کهه رفتیهد بهرای

من نیز فاتحه بخوانید .
خ

پیام يم برای مل اخهران دارم و آن اخ کهه ای بهرادران حهز اهلل امهام را يرگهز ت هها ن بارخهد و بهرادران در سه ر [را] يهم خهاری ک یهد و ای بهی ب هد و بهار دسه

کثی ري رانتان ب ی صدر ورجوی در دس آمرخکاس و با او يمکاری می ک د از اخن کاريا دس بردارخد و ير چه زودتر به دامان اسشم بازگردخد .
خ

پیهام بهرای بهرادرانم و پهدرم و تشهیی ک هدگان ج هازه ام دارم کهه بهراخم اشه

نرخزخهد ،سهی ه نزنیهد ،مهن خوشهکام و خوشه ختم چهرا ؟ چهون رسهالتم را بهه پاخهان

رساندم اگر اشکی بر مزارم مهی رخهزد بهرای اسهشم برخهزد بیائیهد اشهکها را گلولهه ک هیم و بهر سهر دشهمن فهرود آورخهم  ،بیائیهد نالهه ياخمهان را پته

گهردانیم و دشهمن

راخوار سازخم  .ای پدر و ای برادران عزخهزم مهن شهرم ده ام زخهرا نتوانسهته ام آن حقهی را کهه بهر گهردن مهن داشهتید ادا که م  ،مهی بخشهید و مهن امها از بهین شهما مهی
روم و بدانید که اخن مجسهمه مهن از بهین شهما رفتهه اسه  ،مهن از بهین نهرفتم بلکهه وارد زنهدگی جاودانهه گشهتم شهما ناراحه ن اشهید افتخهار ک یهد کهه چ هین فرزنهد
ناقابلی از شما در میدان ن رد ح با بار برای دفاع از ح و بهرای اهلل فهدائی گشهته اسه  ،پهدر و بهرادران و خهواير گهرامیم مهن از شهما ن هودم بلکهه امهانتی بهودم نهزد
شما  ،مرا قدرتی دخ هر کهه مها فهو تمهام نیروياسه و بصهورت امهانتی نهزد شهما گباشهته بهود و حها آمهد و امانه خهود را په
خوشحا باشید که اخن امان را به خوبی به صهاح اصهلی ا

گرفه په

شهما ناراحه ن اشهید و

برگردانیهده اخهد  .بهرادران عزخهزم خهون مهن از خهون علهی اک هر امهام حسهین (ع) عزخزتهر نیسه  ،پهدر و

برادران عزخزم افتخار ک ید که چ هین فرزنهدی داشهتید و بهرای اسهشم و قهرآن عزخهز يدخهه کردخهد  ،مهن بهه کهام خهود رسهیدم چهه يهدفی بهتهر از شههادت  ،مهن بهرای
دفاع خدا به ج هه رفتم يی ک

ن وخد که پسر فشنی برای يوای نف

بهه ج ههه رفه خیهر اخهن رهور نیسه مهن بهرای دفهاع از اسهشم و قهرآن عزخهز و بهه امهر ري هر

عزخزم خمی ی ب شکن به ج هه رفتم و ت ها خوايشی کهه از شهما دارم دسه از امهام بزرگهوار بهر ندارخهد و يمیشهه دعها بهرای سهشمتی اخشهان از خادتهان نهرود و پاسهدار
حرم خون شهیدان عزخزمان باشید ش های جمعهه دعهای کمیه بخوانیهد و شه های دوشه ه دعهای توسه بخوانیهد  .شههیدان زنهده انهد اهلل اک هر بهه خهون آغشهته انهد
اهلل اک ر .به امید پیروزی تمام رزم دگان اسشم و نابودی تمام کفار جهان .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار

خاررات:
موجود نیس .
بهمن امیری.jpg
1876838713

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حمید اکتسابی
تاریخ تولد1687/3/11 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
ير دم ستاره ای به زمین می کش دوباز

اخن آسمان غم زده غر ستاره اس ي وز

بیسه و دوم شههرخورماه  8337خهادآور روز م هار و خجسهته ای اسه  .در چ هین روزی نههور مقدسهی در فضهای خانهه مهؤم ی مسهلمان تابیهد و خهاری از خههاران روح اهلل
بها مههیشد

دخههدگان خهانواده ای مسههلمان و متههدخن را م ههور سهاخ و گههوير پهها وجههود حمیهد اکتسههابی در اخههن روز عرصههه حیهات را در نمههوده و چشههمان حقیقه

بین او به ر یع خاکی و جهان فانی گشوده شد .
رف نوپای خهانواده په

از گبرانهدن  6سها از عمهر خهود بهه خانهه دوم خهود خع هی مدرسهه فري ه

علهم و تربیه را در اخهن

اسهشمی پانههاد  .دو سها او آمهوز

آموزش اه ساری و سه سا آخر دبستان را در مدرسه دکتر شرخعتی به پاخان رساند .
سا

وارد مدرسهه راي مهاخی شههید مفهت شهد  .په

از پاخهان دوران راي مهاخی در ي رسهتان شههید دکتهر بهاي ر ث ه نهام نمهود  .در فضهای روحهانی ي رسهتان کهه در

حقیق محیط رشهد فکهری شههدای گرانقهدر و اندخشهم دی چهون  ،شههیدان ع اسهی  ،مستفیضهی  ،تواضه  ،صهفاخی  ،ن یوهی و دخ هر مجايهدان شههید بهود  .يمهراه بها
تش

درسی به کوشش و يمه جهه خودسهازی و تحهو درونهی خهوخش پرداخه و يم هام بها پها سهیرتانی يمچهون شههیدان  :فري ه

محمد ثوا ودخ ر يمکشسان مهؤم ش در تجلهی انقهش و رهرح خهط امهام در ي رسهتان فعالیه نمهود و در رايایمائیهها و مجهال

زردشه  ،اک هر ربیعهی و

 ،علمهدار يهر میهدانی بهود  .او عضهو

خست ی ناپبخر انجمهن اسهشمی ي رسهتان و در ک هار تحصهی  ،تع هد و در ک هار مدرسهه مسهجد را قهرار داده بهود  .روز را در مدرسهه و شه را در مسهجد جهام ک یهر در
اندخشه زخسهت ی بهود کهه رضهاخ خداونهد در آن باشهد و به
نشان ر خل نکو و اخش پس دخده ا

 .او از نظهر اخشقهی بهه کمهالی در خهور سهن خهوخش رسهیده بهود و ل خ هدی کهه يمهواره بهر له داشه

بود  .او سا چههارم رشهته بهر را مهی گبرانهد و بهه تحقه آمها و آرزويهاخش نزدخه

بهود  ،تها در آخ هده ای نهه چ هدان دور بهه

س ر علم و دانش خع ی دانش اه وارد شهود  .امها عرفهان مقدسهی کهه اندخشهه حمیهد را در برگرفتهه بهود  ،آخهات الههی را در ژرفهای قله پهاکش جها داده بهود  .او ت ههاخی
امام خوخش را بهر خهودگران دخهد و صهح ه رزم و مصها بها خزخهدخان را در ع فهوان جهوانی برگزخهد و از آنجها کهه در پیشه اه پروردگهار ب هده ای شاخسهته بهود  ،در تهارخ
 8361/86/1بههرای اولههین بههار عههازم ج هههه يههای ح ه علیههه بار ه شههد و خههداخش سههعادت شههرک در عملیههات کههربشی  1را بههه او عطهها فرمههود و دفترچههه خههاررات
مختصر

ت هها يفه روز از مهاجرای جههاد

را مه عک

سهاخته اسه و در سهحرگاه  87دخمهاه رايهی خطهو مقهدم گرخهده و يمهدو

بها دالوران لشهکر المههدی و

گردان کمی به قل و قم خزخهدخان پرداخه  .تها اخ کهه در بیسهتم دخمهاه سها  8361بهه خهون نشسه و پیکهر مطههر
تارخ  8361/86/11در بستر خا در جوار شهیدان در گلزار شهدای نی رخز آرمید .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس
خاررات:
موجود نیس
حمید اکتسابی.jpg
1878333733

يمهراه يمهرزم عزخهز

فري ه

زردشه در

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد جواد توکلی
تاریخ تولد1688/8/1 :
تاریخ شهادت1631/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
محمد جواد تهوکلی در او تیرمهاه  8333در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی و عشقم هد بهه اسهشم و مکته تشهیی پها بهه عرصهه يسهتی نههاد  .پهدر
توکلی و جد مادر

از سادات نی رخز مهی باشهد .محمهد جهواد از رفولیه خه

خود را در مدرسه فري

نهوع کشهش و توجهه بهه م هانی دخ هی در خهود احسها

میهرزا علهی اک هر

مهی کهرد و تحصهیشت ابتهداخی

نی رخز شهروع کهرد  .په

از گبرانهدن دوران ابتهداخی وارد مدرسهه راي مهاخی مفهت نهی رخهز شهد  .جهواد از يمهان ابتهدا بیشهتر اوقهات خهود را

در مسجد جام ک یر نی رخز سهاری مهی کهرد  .په

از گبرانهدن دوره راي مهاخی وارد ي رسهتان صه عتی شههید بهاي ر نهی رخهز شهد و در رشهته بهر ادامهه تحصهی داد .

جواد در اخن دوران آنقدر بهه ع هادت و اراعه و نمهاز و روزه عشقم هد بهود کهه حهدی بهرای آن متصهور نیسه  .جهواد بسهیار متواضه  ،فهروتن و بها شهرم و حیها بهود او
يمیشه به شوخی به اعضاء خانواده می گفه  :شهما بهه خهوبی مهن اسهشم را نشه اخته اخهد و شهاخد حقیقه يهم يمهین بهود  .جهوادپ
حامد توک  ،برای رفتن به ج هه بی قرار بود  ،بهدخن لحهاظ در اولهین فرصه از در
و در عملیات والفجر  8شرک کرد و پ

چشهم پوشهید و عهازم ج ههه يهای عهین خهو

 -دشه ع ها

گردخهد

از  3ماه مراجعه کهرد  .امها در اخهن مراجعه آرام ن هود خها بهه مطلهو دسه نیافتهه بهود  .لهبا بهرای بهار دوم بهه ج ههه يهای

ج و خع ی آبادان و جزخره می و و خرمشهر رفه  .در اخهن سهفر پهدر
خودتان بروخد و اخن خ

و کهش

از شههادت پسهر عمهوی خهود

وظیفه شرعی يمهه مها اسه  .جهواد په

بهه او مهی گوخهد  :اخهن بهار مهن بهه جهای تهو مهی روم  .جهواد مهی گوخهد  :شهما باخهد بهه جهای

از مراجعه تحصهیشت خهود را در ي رسهتان بهه پاخهان مهی رسهاند  .اک هون بهر سهر دورايهی عجی هی

قرار گرفتهه اسه از خکطهر مهی باخسه تکلیه و مسهوولی و سهربازی خهود را روشهن ک هد از رهر دخ هر عشه بهه ج ههه داشه  ،بهدخن خهارر بهه خهدم سهااه
پاسداران در آمد تها يهردو ج ههه را حفهظ ک هد .مهدتی در روسهتای رودخهور و آبهاده رشه
اجرای رهرح ل یه

خها خمی هی و مهانور قهد

ملی بر ل داش به مشقات مع ود شتاف .
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الهی ال تکل ی الی نفسی ررفه عی ی ابدا

و خواجهه جمهالی مشهغو خهدم شهد  .په

از مراجعه بهه نهی رخهز بهرای

منمورخه خافه .در اخهن منمورخه در شهام اه په ج شه ه  8361/88/16در مسهیر نهی رخهز  -شهیراز در حالیکهه ل خ هدی

بار الها اخن ري ر و امام عزخز ما را در پ اه خودت حفهظ کهن کهه اخهن مردمهی را کهه در جهه و فسهاد بودنهد بهه سهوی نهور و صهرا مسهتقیم يهداخ کهرد و اخهن ري هر
بود که راه حسین (ع) را بهه مها نشهان داد  .قهدر اخهن ري هر و امهام امه را بدانیهد و بیهدار شهوخد  .ال تهه مهن کهوچکتر از آنهم کهه بخهوايم سهفار

بهه شهما که م  ،مهرا

ب خشید و حشلم ک ید  .بار خداخا تو می دانی که من يدفی جز تو ندارم و بهه اخهن خهارر در اخهن راه قهدم مهی گهبارم کهه تهو از مهن راضهی باشهی  ،چهون مهن بهه غیهر از
جان ناقاب چیز دخ ری ندارم که در راه تو فدا ک م  .بار خهداخا از تهو عاجزانهه تقاضها دارم کهه يهی ي هام مهرا بهه خهود وا م هباری  .مهادر عزخهزم روی صهح تم بها شهما
اس که يیچوق نتوانستم و نمی توانم ح مادری تو را ادا ک م  ،مرا ب خش و از من راضی با
مادر عزخز ناراح ن ا

که خدا از من راضی باشد .

چون اخن رايی اس کهه حسهین پیمهود و مها يسهتیم کهه باخهد اسهشم را زنهده ن هه دارخهم و بهه نهدای حسهین ل یه

گهوئیم  .مهادر فرمانهده مها

کسی جز امام زمان (عج) نیس و راه ما يمان رايی اسه کهه حسهین (ع) پیمهوده  .مهادر باريها از خهدا تقاضها مهی که م کهه مهرگم را شههادت در راه خهوخش قهرار ديهد
 .پدر عزخزم مرا حش کن و ب خش کهه نتوانسهتم حه پهدری را نسه
ب وخ د چون مر من در راه خدا بود و کسهی کهه فرزنهد

بهه شهما ادا که م و نخهوايم توانسه .پهدر ناراحه ن ها

ب هبار م افقهان يهر چهه مهی خواي هد

را در راه خهدا داده يرگهز در مهر عزخهزانش انهدويی بهه د راه نمهی ديهد  .پهدر مهر در بسهتر را دوسه

نداشتم .
ای ص ا ازمن به اسماعی قربانی ب و زنده برگشتن زکوی دوس شر عش نیس
خوايرم زخ

وار پیام خهونی را کهه در راه خهدا داده شهده برسهان و يهی ناراحه ن ها

ناراح ن اشید و مرا ب خشید .برادران اگر کسی راه را ش اخ دخ ر به چاه برنمی گردد .
والسشم

خاررات:
موجود نیس .
توک محمدجواد.jpg
7813116813

 .بهرادران عزخهز مهرا حهش ک یهد و بهه خهارر اخهش بهدی کهه داشهتم از مهن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد ثواب
تاریخ تولد1687/8/1 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
محمههد ثههوا فرزنههد غشمحسههین در او تیرمههاه سهها  8337در خههانواده ای زحمههتکش و متههدخن در شهرسههتان نههی رخههز چشههم بههه جهههان گشههود .دوران کههودکی را در
کهانون گهرم خهانواده سهاری نمهود  .تحصههیشت ابتهداخی را در دبسهتان فريم هدی رهی نمهود و دوره راي مههاخی را در مدرسهه ولیعصهر (عهج) گبرانهد وی بعهد از رههی دوره
راي ماخی وارد ي رسهتان شههید بهاي ر گردخهد تها سها سهوم ي رسهتان را بها موفقیه پشه سهر گباشه  .وی در زمهان ج ه

تحمیلهی کهه موقعیه اسهشم و انقهش

اسشمی را در خطر مهی دخهد دفهاع و حراسه از مرزيهای اسهشم را برتهر و واالتهر از ادامهه تحصهی دانسه  .از اخهن رو در تهارخ  8361/86/86عهازم ج ههه يهای حه
علیه بار شد بهه گهردان کمیه پیوسه و سهرانجام در حالیکهه بهیش از  83روز از عزخمه اخشهان بهه ج ههه ن بشهته بهود در تهارخ  8361/86/11در ج ههه شهلمچه و
در عملیات کربشی  1به آرزوی دخرخ ه خود که يمانا پیوستن به لقهاءاهلل بهود رسهید و بدخ سهان بها گبشهتن از جهان خهود خهدمتی بهزر بهه مهیهن اسهشمی نمهود  .پیکهر
پا و مطهر شهید در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد.
روحش شاد  ،رايش پر ريرو و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محمد ثوا .jpg
7813113611

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید عباسعلی راغب
تاریخ تولد1651/5/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
ع اسعلی راغ فرزند محمد متولد  8318/1/8در شههر نهی رخهز در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن دخهده بهه جههان گشهود  .دوران ابتهداخی را بها موفقیه در دبسهتان حها
قط ههی پشه سههر گباشه  .دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی ولههی عصههر سههاری نمههود و در تابسههتانها بههرای اخ کههه بتوانههد مخههار تحصههیلی سهها آخ ههده خههود را
تنمین نماخد به کار مشهغو مهی شهد و از نظهر اقتصهادی بهه خهانواده کمه

مهی کهرد  .سها او متوسهطه را در ي رسهتان شههید بهاي ر بهه تحصهی مشهغو شهد  .در

يمین سا بود که تحصی را ريا و عهازم ج ههه شهد  .ع اسهعلی بسهیار عاشه ج ههه و ج ه

و شههادت بهود و تهش

ج هه برساند  .اما کم سن و سالی او مان اخن امهر بهود  .خهانواده و دوسهتان بهه او توصهیه مهی کردنهد بهه در

مهی کهرد تها بتوانهد بهه يهر ررخه خهود را بهه

باهردازد امها يجهوم بی انهه بهه ورهن اسهشمی و تنکیهدات

حضرت امام خمی ی (ره) او را آرام نمی گباش و دائم در صدد بهود رايهی بهرای اعهزام بهه ج ههه بیابهد  .لهبا در  86سهال ی بها عشهقی وصه ناپهبخر عهازم میهادخن ن هرد
ح علیه بار شد و به جم کمیلیان يمیشهه پیهروز در گهردان کمیه پیوسه و عاشهقانه در کهربشی شهلمچه بهه روخهاروخی بها خصهم متجهاوز پرداخه  .سهرماخه يهای
مع وی که از کودکی در خانواده ای متهدخن و دوسهتدار و ارادتم هد ايه بیه عصهم و رههارت کسه کهرده بهود و يمهراه بها شهیر پها مهادری دلسهوخته حسهین بهن
علی (ع) با خونش عجین شهده بهود  ،کمه

بزرگهی بهرای او در جههاد فهی سه ی اهلل محسهو مهی شهد  .سهرانجام در تهارخ  8367/3/3ي هام ته

شلمچه بهه فهیض بهزر شههادت ناخه آمهد و پیکهر مطههر
يمرزمانش به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

په

دشهمن در ج ههه

از نهه سها مفقودخه بهه خها پها ورهن بازگشه و در گلهزار شههدای نهی رخهز در ک هار دخ هر

موجود نیس .
ع اسعلی راغ .jpg
1873331678

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید فرهنگ زردشت
تاریخ تولد1683/11/15 :
تاریخ شهادت1635/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
فري ه

زردش ه فرزنههد محمههد حسههن در تههارخ  8336/86/81در شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای مههبي ی دخههده بههه جهههان گشههود  .دوران ابتههداخی را در دبسههتان

فري ه

از آن دوران متوسههطه را در ي رسههتان شهههید بههاي ر

اسههشمی و دوران راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی مصههطفی خمی ههی شهرسههتان نههی رخههز گبرانههد و پ ه

بااخههان رسههانید .روح سرشههار از اخمههان و عشقههه او در دوران دبیرسههتان اجههازه نمههی داد کههه لحظههه ای آرام گیههرد و در ي رسههتان شهههید بههاي ر روز بههه روز بههر ابعههاد
فعالیتهای اسشمیش افزوده تر می شد .در يمهین زمهان در ي رسهتان بها توجهه بهه فعالیتههای مهبي ی کهه داشه بهه ع هوان دانهش آمهوز ممتهاز شه اخته شهد و جلسهات
قرائ قرآن را تشکی داده و دوسهتان را ترغیه بهه شهرک در اخهن جلسهات مهی نمهود .روح بهزرگش در کال هد جسهم خهاکی ا
الهی بود تا اخ که عازم ج هه شهد و توانسه اسهلحه خهونین يمرزمهان شههید

را پاسهدار باشهد  .شههید فري ه

نمهی گ جیهد و تشه ه مح ه و عشه

زردشه په ج بهار نوبه رايهی ج ههه شهد و مايهها در

س ريای گرم سرزمین خوزستان مشهغو پیکهار شهد  .در چههره آن شههید دو صهف بهزر مشههود بهود خکهی مظلومیه و دخ هری سهکوت و خموشهی  .چههره نهورانی
و پر مح
لا

فري

يمیشه در بین دوستان جلوه گر بهود  .از خصوصهیات دخ هر اخهن دالور مهرد گهردان کمیه اخهن بهود کهه يمیشهه دوسه داشه سهاده زنهدگی ک هد .

بسیار ساده می پوشید و از مسائلی مان د بی ب د وباری رنج مهی بهرد  .نمازيهاخش را بهه موقه و اکثهرا" جماعه مهی خوانهد در مهورد احکهام دخهن بسهیار دقه مهی

کرد  .شهید فري ه

زردشه بهرای اولهین بهار در تهارخ  8368/81/1عهازم ج ههه شهد و بعهد از چ هدخن مهاه حضهور فعها در ج ههه بهاالخره در عملیهات کهربشی  1در

تارخ  8361/86/81بر اثر اصاب ترکش خمااره به سر به درجه رفیه شههادت نائه آمهد و پیکهر پهاکش بها تشهیی باشهکوه امه شههید پهرور نهی رخهز در ک هار دوسهتان
و پسر عموياخش در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والتحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا" ب احیاء ع د ربهم خرزقون
و ما دارخد آنانکه در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند .

( آ عمران آخه ) 861
از پای فتاده سرن ون باخد رف

گر مرد ريی میان خون باخد رف

با درود و سشم به محمد و آ محمد ( ) کهه خهط سهرخ شههادت را ترسهیم نمودنهد تها بهه انسهانها راه بهه خهدا رسهیدن را بیاموزنهد و بهه مها خهاد بدي هد کهه در مقابه
دشم ان اسشم و اي بیه و معصهومین (ع) چ ونهه م هارزه ک هیم و امهروز کهه ثشلهه پها رسهو اهلل زاده زيهرا ( )  ،خمی هی روح اهلل کهه چهراغ روشه اخی راه مها مهی
باشد و اخن مسوولی خطیر ري ری را بعههده دارد شههادت راحه تهرخن و آسهانترخن و بهتهرخن راه رسهیدن بهه خداونهد مهی باشهد  .شههادت بهاالترخن درجهه کمها اسه
 .ال ته من کوچکتر از آن يستم که بخوايم برای اخن مل الهی وصیت امه خا تبکر بديم .
اما ای پدريا و مادريا بدانید کهه رايهی را کهه فرزنهدان شهما انتخها کردنهد و سهرلوحه زنهدگی خهود قهرار دادنهد بها آغوشهی بهاز بسهوی يهد مقهد
عاشقانه و صادقانه در راه يد مقد

الههی شهتافت د و

الههی خهود بهه شههادت رسهیدند و رايهی اسه کهه از نهور الههی سرچشهمه مهی گیهرد و ای پهدر و مهادر بزرگهوارم اگهر مهی بی یهد

فرزندی را در ق ا لحظاتی از زندگی که امیديای براخش داشتید .
امید داماد شدن فرزندتان و امیهد داشهتید کهه دسه گهرم فرزنهدتان کهه پهاره ای از وجهود شهما بهود در دسه ب یرخهد  .آری مهی دانهم کهه چهه امیهديا بهرای فرزنهدتان
داشتید.
اما رايی را که اخن فرزند حقیر شما انتخا کرده اس رايهی نیسه کهه در آن شه

و تردخهدی وجهود داشهته باشهد  .رايهی اسه کهه سرچشهمه آن بهه م ه نهور الههی

متص می شود و روح ما را در اخن درخای پرنور يمواره بها مهوجی عظهیم بسهوی بیکهران لطه الههی مهی بهرد  .مهن عاشهقانه بهه اخهن رايهی کهه انتخها کهرده ام قهدم
می گبارم ،

می دانم يمهین لحظهه ای کهه اخهن وصهیت امه را مهی نوخسهم شهاخد تها چ هد روز دخ هر بهه شههادت برسهم و شهرب شههادت را از دسه پهر مح ه

حسین (ع) درخاف ک م  ،خا اخ که معلو شوم خا اخ که اسیر خا شاخد تا چ د روز دخ ر سالم به شهر برگردم .
ای ام شهید پرور ای سربازان امام زمان (عج) اخن را بدانید که شهادت برای ما يد نیس  ،رفتن به کربش يد نیس يد انجام تکلی الهی اس .
اما شهادت در راه يد نیز برای ما افتخار اس  ،خهداخا مهی خهوايم ب هوخم رايهم را چشهم بسهته انتخها نکهرده ام  ،مهی خهوايم ب هوخم کهه ای امه و جههان  ،مهر
را پبخرفتم زخرا در مر چیزی را می بی م و آن سهعادت اسه و بهی خیها بهه ج ههه نیامهدم کهه کشهته شهوم بلکهه حسهین (ع) را شه اختم علهی (ع) را شه اختم و رايهی
را که آنها رفت د ش اختم و به اخن راه آمدم و اما برادران سخ ی دخ ر امام مهی فرماخهد  :مها يهر چهه دارخهم از اخهن انقهش دارخهم  .قهدر اخهن انقهش را  ،قهدر اخهن امهام را
بدانید  ،برادران در دعاياختان به جان امام و آخ اهلل م تظهری دعها ک یهد تها مهی توانیهد از خهدا بخوايیهد کهه امهام را بهرای اسهشم تها ظههور حضهرت مههدی (عهج) و در
ک هار حضهرت مههدی (عهج) محافظه ک ههد  .ای عزخهزان ن بارخهد امهام ت هها بمانههد  ،ن بارخهد میهان مها و ايه بیه جهداخی بیفتهد  .از تفرقهه باريیزخهد  .از دو دسههت ی
بترسید مسوله جداخی سااه و روحانی را مطرح نک ید  .اگهر مهردم از روحانیه جهدا شهوند مان هد اخهن اسه کهه سهر از بهدن جهدا شهود  .اگهر دو دسهت ی بهین شهما باشهد
نور الهی از شما برخده می شود  .ای برادران يمیشه به خهاد خهدا باشهید و ج ههه يها را خهالی ن بارخهد  .مسهجديا را خهالی ن براخهد  .بسهوی ج ههه يها حرکه ک یهد و بها
آمدن خود به ج هه يا چ ان ضربه محکمی به ديان آمرخکا و عمهالش بزنیهد کهه دخ هر جهرأت نک هد حتهی روی خهود را برگردانهد  .بهرادران ب ی یهد کهه امهام چقهدر بهرای
رزم دگان ارز

می فرماخد " :من از دور دس و بازوی شما رزم دگان را می بوسم و بر اخن بوسه افتخار می ک م ".

قائ اس که

به خدا قسم برادران انسان مهی توانهد در

اخمهان  ،در

شههادت  ،در

اخثهار و در

فهداکاری و از خودگبشهت ی را در ج ههه يها بیهاموزد  .در ج ههه يها خهاد خهدا بهر

دلها حکمفرماس و دلها بسوی اوس .
ج هه يا جای پیوستن عاش به معشهو اسه په

ای بهرادران يم هی بسهوی ج ههه يها يجهوم آورخهد تها يهر چهه سهرخعتر بهه پیهروزی نههاخی برسهیم و زمی هه بهرای

ظهور حضرت مهدی (عج) آماده شود .
گر مرد رايی میان خون باخد رف از پای فتاده سرن ون باخد رف
پدر و مادر عزخزم می دانم که گرخه بر شههید اجهر دارد  ،امها زخهاد بهرای مهن ناراحه نشهوخد و صه ر داشهته باشهید کهه خداونهد صهابران را دوسه دارد .يهر شه جمعهه
اگر توانستید بر سر ق رم بیائید و خ

شم روشن ک یهد و لحظهه ای بهر سهر ق هرم ب شهی ید و فاتحهه ای بخوانیهد و بدانیهد کهه فرزنهدتان بهه دخهدار حه شهتاف و در اخهن

حقیق يی شکی نیس من بسوی خدا شتافتم که :
من رل ی وجدنی و من وجدنی عرف ی و من عرف ی اح ی و من اح ی عشق ی و من عشق ی عشقته و من عشقته قتلته .
و در آخر سخ ی با دوستان و آش اخان  ،اگر نتوانستم با شما خهداحافظی که م معهبرت مهی خهوايم و رله بخشهش مهی که م و از شهما تقاضها دارم کهه مهرا حهش ک یهد
 .از دانش آموزان تقاضا دارم که انجمن اسشمی را خالی ن بارند چون امام ام

می فرماخد " :ما باخد تمام اخران را انجمن اسشمی ک یم ".

انجمن را رون بديید و راه شهدا را ادامه ديید و در آخهر از دوسهتانم تقاضها دارم يمی طهور کهه بهرای حسهن عزخهز ( تواضه ) نوحهه شهیون مکهن مهادر را خواندخهد بهرای
من يم بخوانید  .در آخر کسانی که از من رل ی دارند به برادرم مراجعه ک ید و ب یرخد .
از پدرم می خوايم دو عدد کتا دعای کمی به مسجد کوی سجاد تحوخ بديید.
والسشم
ملتم

دعا مورخه  8363/88/17فري

شعری به قلم شهید فري
بر س

زردش :

مزارم ب وخسید

آشفته دلی خفته در اخن خلوت خامو

آنجا ب وخسید که او زاده غم بود
بر س

مزارم ب وخسید

آنجا ب وخسید که او مح
بر س

و غم بود حاال عزم ملکی مرده کفن پو
آزاده دلی خفته در اخن خانه آغو

آنحا ب وخسید که غمش عزت د بود
مزارم ب وخسید

آنجا ب وخسید که د عر
بر س

خدا بود

آنجا ب وخسید که او در کفن بود

موجود نیس .
فري

زردش .jpg

فوت والدخن

حاال شده سری از اخن بر جهان پو
افسرده سری خفته در اخن په ه بی يو

مزارم ب وخسید

خاررات:

آزاده ز غمهای جهان گشته فرامو
که او عاش غم بود  ،سراپو

مزارم ب وخسید

بر س

زردش

زخرا که ب ای د او خانه ح بود زآغو
که او پرده بی نام زمان بود  ،سراپو
اما د در ...........

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید قاسم زردشت
تاریخ تولد1684/3/11 :
تاریخ شهادت1638/11/15 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
آن اه که ببر جان تو را در زمین می کاشتیم و خاران با اشکهاخشان آبیارخش می کردند و فغان سر می دادند لطاف روح مطهرت نسیمی تسلیمان می داد که:
کدام دانه فرو رف در زمین که نرس

چرا به دانه انسانی اخن گمان باشد

کدام د فههرو رف و پهههر برون نامد

زچاه خوس جهان را چرا فغان باشد

ديان چوبستی ازاخن سوی آن رر ب شا

که يای يوی تو در جو المکان باشد

قاسم زردشه در سها  8331در خهانواده ای متهدخن در شهرسهتان نهی رخهز چشهم بهه جههان گشهود  .در سهن  7سهال ی تحصهیشت خهود را در مدرسهه حضهرت سهجاد
(ع) شروع کرد و دوران راي ماخی را در مدرسه راي مهاخی دکتهر مفهت بهه پاخهان رسهاند  ،دوران دبیرسهتان را در ي رسهتان شههید بهاي ر مشهغو بهه تحصهی شهد و شههید
عزخز دوران تحصهی را بها موفقیه پشه سهر مهی گباشه و بها جهدخ و تهش

عمه مهی نمهود  .از زنهدگی پهر زر و بهر بیهزار بهود  ،بسهیج و زنهدگی بسهیجی را

دوس داش از دوران کودکی به نماز او وق مقید بود و از مقام والخ فقیه فرمان رداری و اراع می کرد .
بعد از انقش عضو پاخ اه مقاوم مسجد جام مههدی (عهج) و يمچ هین عضهو انجمهن اسهشمی ي رسهتان شههید بهاي ر شهد  .شههید عزخهز در ک هار در
می کرد چون پدر
تمام کاريا بر دو

خوانهدن کهار

در ان زمان برای کار به خار از کشور رفته بهود که کاريهای خانهه و کاريهای کشهاورزی بهه عههده اخشهان بهود و بها وجهود سهن کمهی کهه داشه
او بود و تمام وظاخ خ

مرد خانه را به خهوبی انجهام مهی داد بهه عله کمهی سهن نتوانسه بهه ج ههه بهرود امها بهه فرمهان امهام ل یه

تارخ  8363/88/81در مانور فجر شرک کهرد و در يمهین تهارخ در اخهن مهانور بهه شههادت رسهید و جسهد مطههر
شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

گفه و در

در میهان خها حسهین ،خها حسهین  ،خهارانش در گلهزار

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
قاسم زردش .jpg
1871336768

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد جعفر زردشت
تاریخ تولد1684/11/1 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
محمههد جعفههر زردش ه در تههارخ  8331/88/1در شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای مههبي ی و اي ه مسههجد بههه دنیهها آمههد  .در سههن  7سههال ی تحصههیشت خههود را در
دبستان حضهرت سهجاد (ع) شهروع کهرد  .دوره راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی شههید مفهت ادامهه داد و دوره متوسهطه را در ي رسهتان شههید بهاي ر گبرانهد  .در سها
سوم ي رستان بود که به فرمان امام ل ی

گفه و بهه ج ههه رفه  .چهون در چههره خمی هی (ره) مهوال علهی (ع) را مهی دخهد و جاذبهه او تمهام وجهود

را فراگرفتهه بهود

 .زخرا که خمی ی فرزند علی اس و ق و والخ او ق هو والخه علهی (ع) و اخهن بهود کهه اخهن رزم هده عاشه و اخثهار گهر را واداشهته بهود تها پروانهه وار گهرد وجهود روح
اله ب ردد و خود را به شهعله والختهی او بزنهد و خهاررات ف اشهدنهای شهیفت ان علهی را در زمهان حیهات و بعهد از شههادت زنهده ک هد  .يمان ونهه کهه در زمهانی کهه آتهش
انقش دام یر راغوت و راغوتیان شده بود او به فرمان امهام اخهن اتهش را شهعله ورتهر مهی کهرد تها يهر چهه زودتهر رخشهه رهاغوت و راغوتیهان ک هده شهود و جهای آن
انقش اسشمی برپا شود  ،در اخن راه سرسختانه م هارزه مهی کهرد و بعهد ار اخ کهه انقهش بهه پیهروزی رسهید و دشهم ی دخ هر سهعی در نهابودی اخهن انقهش نوپها داشه
باا خاس و به فرمان امامش برای دفاع از دخن و ورن اسشمی به ج هه رف و زمهانی کهه بهه ج ههه اعهزام مهی شهد بهرادر

بهه او گفتهه بهود تها پاخهان امتحانهات صه ر

کن و رفتن به ج هه را به بعد از امتحانات موکو کن اما او راضی نشد و عاشقانه برای عزخم به ج هه اصرار می ورزخد.
چون عطر گش نا می رف
درحسرت جرعه ای شهادت

بی وايمه با شتا می رف
تا چشمه آفتا می رف

محمد جعفهر در مهدت کوتهايی کهه در ج ههه بهود رشهادتها و از خهود گبشهت ی يهای فراوانهی از خهود نشهان داد و سهرانجام در تهارخ  8367/3/3در م طقهه شهلمچه در
ي ام ت

دشمن عاشقانه و بها شهتا بهه سهوی چشهمه آفتها پهرواز کهرد و بهه لقهاء اهلل پیوسه و پیکهر پها و مطههر

ورن باز گش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان

په

از 88سها مفقودخه بهه خها پها

وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
محمد جعفر زردش .jpg
فوت والدخن

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمود ساکت
تاریخ تولد1686/1/8 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
محمههود سههاک دوران ابتههداخی را در دبسههتان والخ ه و دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی شهههید محمههد مفههت سههاری کههرد دوران متوسههطه را در ي رسههتان ف ههی
شهید باي ر نی رخز ساری و موف به اخهب مهدر دخهالم گردخهد  .بهرای گبارنهدن خهدم مقهد
شتاف  .وی در عملیاتههای خی هر و والفجهر  1شهرک داشه  ،در اواخه ران هده آم هوالن
دارای وخژگیهههای اخشقههی بسههیار متعههالی بههود  ،عارفانههه در میههادخن ج ه
القصر په

بهود و بعهدا" در خهط مقهدم ج ههه بهه ن هرد بها صهدامیان پرداخه  .وی کهه

از مههیهن اسههشمی و اخههران عزخههز دفههاع و سههرانجام در عملیههات والفجههر  1در جههاده فههاو  -ام

از رشهادتهای فهراوان و در حهالی کهه بهه محاصهره دشهمن درآمهده بهود  ،در ن هردی نهابرابر و تهن بهه تهن مظلومانهه دعهوت حه را ل یه

 8363/88/17به دخدار دخ ر دوستان شهید خود شتاف و پیکر مطهر

پ

از سا يا مفقودخ تفحص و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تارخ وصی نامه 8363/81/18
مح اردوگاه شهید آخ اهلل دستغی تی المهدی (عج)
وصی نامه محمود ساک فرزند م صور شهرستان نی رخز فار
خا اختها ال ف

سهربازی بهه ع هوان پاسهدار وظیفهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره

المطمو ه ارجعی الی رب

راضیه مرضیه فادخلی فی ع ادی و ادخلی ج تی

گفه و در تهارخ

( قرآن کرخم )
ای نف

قدسی مطمون و د آرام " بیاد خدا " امهروز بهه حضهور پروردگهارت بهاز آی کهه تهو خشه ود " بهه نعمتههای ابهدی او و او راضهی از تهو اسه بهاز آی و در صه

ب دگان خا

من در آی و در بهش من داخ شو .

يم اک ون من سعادت آنرا خافتم تا بتهوانم بهه خهاری پروردگهار در ک هار سهاخر بهرادران سه ر نشهین در سه ر جههاد بهرای پیکهار بها دشهم ان اسهشم و انسهانی بهه ن هرد
باردازم و دخ ی را که در ق ا انقش اسشمی بر دو

داشته ام بتوانم به نحهو احسهن ادا نمهاخم و م هر نهه اخهن اسه کهه يهر که

و يهر چیهز راکهد بمانهد مهی گ هدد و

من نیز صشح خود را در اخن دخدم کهه تحهر داشهته باشهم  ،تحهر در راه رسهیدن بهه مع هود خهوخش و اخهن رسهیدن جهز بها فهداکاری در راه اهلل و در نهاخه نوشهیدن
 .لبا گام در رايی برداشتم  ،رايی کهه سهرور شههیدان حسهین بهن علهی (ع) معلهم بهزر شههادت اخهن در

شهد شهادت نیس

را بهه مها آموخه کهه عاشهقان آزادی

از اسارت اخن دنیای زودگبر و پرواز در فضای اخمان برای شتافتن به لقهاء اهلل باشهیم  .پروردگهار مها را بهه ب هدگانی ملحه گهردان کهه در رسهیدن بهه لقهاء حضهرت تهو بهر
می کردند و پیوسته در خانه تو را مهی کوبیدنهد و شه و روز بهه ب هدگی تهو مهی پرداخت هد  ،خع هی آنهها کهه از شهرا صها و پها تهو آشهامیده

خکدخ ر پیش دستی
و به آرزوی رسیده اند.

و ای صههاح اختیههار مؤم ههان و ای نهاخه آرزويههای عارفههان  ،ای فرخههاد ر
دنیا به يی چیز د ن ستم بجز تو  ،پ

فرخههاد خوايههان ای مح ههو دلهههای راسههت وخان و ای خههدای جهانیههان گههواه بهها

مرا تو ير چه زودتر بهه سهوی خهود فراخهوان  .ای ارحهم الهراحمین  .بهار خهداخا مهی دانهم آمهرز

اس نزد تو  ،خداخا اگر گ ايانم زخاد و نزد تو بزر اسه  ،ولهی عفهو تهو بزرگتهر از گ ايهان مهن اسه په

در اخههن

تهو امیهدوار ک هده تهر از کهارم

بهر مهن رحهم کهن بهار خهداخا اگهر مهن شاخسهته رسهیدن بهه

رحم نیستم ولی رحم تو شاخست ی رسیدن و فراگرفتن مرا دارد زخرا که رحم تو يمه موجودات را فرا گرفته به امید رحم ای ارحم الراحمین .
و از مل رزم ده و يمیشه در صح ه خوايهانم کهه فقهط خهط اهلل و راه روح اهلل را ادامهه دي هد و شهکر ک هد از اخ کهه ري هری بها اخهن بیه ش عظهیم دارنهد و اخهن نعمتهی
اس که نمونه ا
عزخزمان گو

بجز در صهدر اسهشم تها ک هون [ وجهود نداشهته و ] اخهن چ هین ري هری نداشهته اخهم و ت هها راه سهعادت فقهط يمهین راه اسه کهه بهه سهخ ان امهام

فرا ديیم و به آن عم ک یم و بعد از نماز امام و رزم دگان را دعها ک یهد و تهو ای امهام عزخهز مهن باريها خهدا را شهکر مهی کهردم و افتخهار مهی کهردم کهه

چه ري ر عزخز و ارزشم دی دارخم و باريا از خدا می خواستم کهه خکهی از مقلهدخن واقعهی تهو باشهم  .ای امهام عزخهز تمهام جهانم فهدای خه
امام عزخز ای کها

لحظهه از عمهر تهو باشهد  .ای

کهه صهديا جهان داشهتیم کهه در راه تهو و اسهشم فهدا که م  .و امها ای بهرادران و خهوايران عزخهز ای جوانهان و عزخهزان از يمهین حهاال فکهر آخهرت

باشید  .فکر آن روزی ک ید که باخد جواب وی خون شههیدان باشهید  .جواب هوی ائمهه و خهدا باشهید  ،ای اقهوام و خوخشهان و دوسهتان بها شهمايا يسهتم آخها اخهن يمهه کهه
فکر چیزيای مادی يستید فکر آخرت خود را يم کرده اخد ؟ تا کی می خوايیهد دن ها دوسهتی بها دنیها و مها انهدوزی بروخهد ؟ آخها فهردا کهه از دار دنیها رفتیهد اخهن مالهها
را يمراه خود به ق ر می برخد ؟ اخ طور نیس  ،فردا کهه از دنیها مهی روخهد اخهن اخمهان و دخهن و اعمهالی کهه انجهام داده اخهد بهه يمهراه مهی برخهد  .و امها ای پهدر و مهادرم
خدا را شکر ک ید که خداوند متعا اخهن فرزنهد شهما را بهه درگهاه خهود ق هو کهرد  ،پهدر و مهادر عزخهزم يهی ناراحه ن اشهید  ،مهن امهانتی بهودم نهزد شهما فکهر نک یهد
صاح اصلی من شهما يسهتید صهاح اصهلی مهن پروردگهار اسه شهما امانه دا او بودخهد و باخهد افتخهار ک یهد از اخ کهه امهانتی کهه در دسه شهما بهود بهه خهوبی بهه
صاح اصلیش تقدخم نمودخد  .پدر و مادرم من مشتا دخدار شهما بهودم امها چهه که م کهه اسهشم بهراخم عزخزتهر بهود و انشهاء اهلل در روز قیامه يمهدخ ر را مشقهات مهی
ک یم  .پدر و مادر عزخزم می دانم که از دسه دادن جهوان نهاراحتی دارد امها از شهما مهی خهوايم حتهی المقهدور کهم بهراخم گرخهه و زاری ک یهد و ای مهادرم تهو شهیرت را
بر من حش کن و برای شهادت من يهی ناراحه ن ها

و از شهما خهوايرانم مهی خهوايم کهه يمچهون زخ ه باشهید و بها حجابتهان ادامهه دي هده راه اسهشم و شههیدان

باشید و شما پدر بزرگوارم و مادر گرامیم اگر که من فرزنهد خهوبی بهرای شهما ن هودم و يمیشهه شهما را ناراحه مهی کهردم شهما باخهد مهرا ب خشهید و يمچهون از بهرادرانم
و دوستانم عاجزانه

می خوايم که مرا ب خش د .

والسشم علیکم  8363/81/18ساع  88/81دقیقه
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
محمود ساک

خاررات:
موجود نیس .
محمود ساک .jpg

1877111368

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد صفایی
تاریخ تولد1687/6/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
محمههد صههفاخی فرزنههد اسههداله در تههارخ  8337/3/8در خههانواده ای زحمههتکش و مههبي ی در شهرسههتان نههی رخههز بههه دنیهها آمههد  .دوره ابتههداخی را در دبسههتان فري هه
اسشمی و دوره راي ماخی را در مدرسه راي ماخی شههید مفهت و دوره متوسهطه را در ي رسهتان ف هی شههید بهاي ر نهی رخهز سهاری کهرد  .ال تهه ق ه از اخهب دخهالم حضهور
در ج هه را بر حضهور در ي رسهتان تهرجی داد و عهازم میهادخن ن هرد گردخهد و در حالیکهه محصه بهود بهه شههادت رسهید  .بهرای اولهین بهار در  8361/88/86در حالیکهه
پانزده ساله بود عهازم ج ههه شهد و در  8363/3/8بازگشه  .مجهددا" در  8363/86/3تها  8363/8/87در ج ههه يهای ج ه
آخرخن بار در تهارخ  8363/7/11عهازم ج ههه شهد و در جمه دالور مهردان گهردان کمیه مشهغو آمهوز

علیهه دشهمن متجهاوز شهرک نمهود و بهرای

غواصهی شهد  .او مايهها در بوشههر و کرمهان و  ...آموزشههای

س ین غواصی را به م ظهور ع هور از ارونهدرود در عملیهات والفجهر  1رهی کهرد و بهمهراه تهیم غواصهی گهردان کمیه در شهام اه  8363/88/18در اخهن عملیهات حضهور
خاف و وارد رودخانه وحشهی و خروشهان ارونهدرود آنههم در عهرخض تهرخن قسهم آن خع هی ديانهه خلهیج فهار
بارخد و اروند سخ روفانی و موا بود به فیض بزر شهادت ناخ شد و پیکر مطهر

شهد  ،امها از آنجها کهه در آن شه بهاران شهدخدی مهی

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا" کانهم ب یان مرصو
پ

از تقدخم سشم به مههدی موعهود و دعها بهه جهان امهام عزخزمهان و اخهن امه شههید پهرور اخهران کهه شههدای زخهادی را بهرای اخهن انقهش اسهشمی تقهدخم کردنهد

وصی نامه خود را شروع می ک م  .خداوندا تهو خهود شهايد بها
اخش

.

نهاده ام و تو خود شايد با

کهه بها تمهام وجهود پها در راه تهو نههاده ام و بهرای اسهشم و انقهش و ري رمهان جهان خهود را در ر ه

که يی يدفی جز برای تو و اخن مردم محروم و رنج کشیده ور مان ندارم .

خداوندا تو می بی ی که برای چ دمین بار اس که جان خود را خالصهانه تقهدخم مهی که م و تها ک هون اخهن جهان ناقابه را از مهن نسهتانده ای و يهی چهاره ای نهدارم کهه
جز در اخن ع ادت اه و اخن دانش اه خودسازی بیاخم و باز يم خودم را دوبهاره و بهتهر بسهازم تها بلکهه بتهوانم اخهن بهار بها وضهعیتی بهتهر و روحیهه ای قهوی تهر بهه در خانهه
تو آخم تا بلکه از من راضی باشی و جان مهرا از مهن بسهتانی  .ای خهدا بهرای چ هدمین بهار اسه کهه وصهی خهودم را تعهوخض مهی که م و دوبهاره وصهی مهی نوخسهم ،
خداوندا دگربار ن بار که وصی نامه ام را دوباره تکرار ک م .
در پاخان از مردم قهرمان که دخ ر جای يی شکی که امام را ت ها ب بارنهد بهاقی ن باشهته انهد بهاز يهم بع هوان خه

بهرادر کهوچکتر مهی گهوخم کهه در راه اسهشم عزخهز و

امام و انقش يی کوتايی نک د و امام را ت ها ن بارنهد و از پهدر و مهادر و بهرادر و خهوايرم تقاضها دارم کهه مهرا حهش ک هد و چهون خهودم موفه نشهدم کهه از اقهوام و
خوخشان و دوستان و آش اخان حشلی بطل م  ،حشلیه بطل یهد و نمازيهای قضهای مهرا و روزه يها را خها خودشهان بجها آورنهد خها بهه کسهی ب وخ هد کهه بجها بیهاورد و اگهر
شما را اذخ کردم و خا گو

به حرفتان ندادم مرا حش ک ید و بهه بهرادرم ب وخیهد مهرا حهش ک هد و يمچ هین بهه خهوايرانم ب وئیهد کهه اگهر بهه حرفشهان نشهدم حهش

ک د و از شما تقاضا دارم که برای من گرخهه نک یهد تها دشهم ان خوشهحا شهوند  ،مطمهون باشهید کهه امهام زمهان و خداونهد بها شماسه و از شهما تقاضها مهی که م کهه
برای من دعا ک ید  ،چون کلید دريای رحم الهی دعاس  ،دعا ک یهد  ،از خداونهد متعها مهی خهوايم کهه بهه شهما صه ر زخهادی چهون صه ر حضهرت زخ ه عطها ک هد .
در پاخان از شما خداحافظی می ک م و شما را به خدا می ساارم .
والسشم علی من الت الهدی
محمد صفاخی

8363/88/16

خاررات:
موجود نیس .
صفاخی محمد.jpg
فوت والدخن

التما

دعا

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سید محمدجعفر قرشی
تاریخ تولد1651/3/14 :
تاریخ شهادت1633/11/16 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
سید محمد جعفر قرشی فرزند سید اشهر در روز بیسه و يشهتم شههرخورماه  8316در خهانواده ای مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز پها بهه عرصهه يسهتی گباشه  .سهید
محمهد جعفههر دوران کههودکی را در آغهو

گههرم خههانواده گبرانهد و در اخههن مههدت خهانواده ا

در تربیه و پههرور

وی تهش

و کوشههش الزم را نمودنههد  .دوران ابتههدائی

را در مدرسه آخ اهلل سعیدی نی رخز ساری کرد و جهه ادامهه تحصهی در مدرسهه راي مهائی مصهطفی خمی هی شهرسهتان نهی رخهز بهه کسه علهم و دانهش پرداخه و
موف به درخاف مدر سوم راي مهائی گردخهد و عشه بهه ادامهه تحصهی باعهث شهد کهه وارد ي رسهتان ف هی شههید بهاي ر گهردد و در حهین تحصهی بهود کهه حها و
يوای ج هه در سر

پیدا و عش بهه فرمهان رداری از امهام خهوخش باعهث شهد کهه بهرای اولهین بهار از ررخه بسهیج سهااه پاسهداران و در تهارخ  8361/1/1عهازم ج ههه

شود  .بعد از آن در تارخ  8366/1/83از ررخ بسیج عازم ج هه شد و به گردان يمیشه پیروز کمی پیوس

.

و سهرانجام در تههارخ  8366/86/83در ج ههه شههلمچه و درعملیهات پداف ههدی بهه درجههه پرافتخهار شهههادت نائه گشه و پیکهر پههاکش بهه ورههن بازگشه داده شههد و بهها
شکوه خاصی تشیی و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .
اخشان برای اعهزام بهه ج ههه ش اسه امه خهود را دسهتکاری کهرد و خهانواده اخشهان خه

روز مانهده بهه اعهزام متوجهه موضهوع شهدند در حالیکهه مخهالفتی نمهی توانسهت د

بک ههد .از وخژگههی يههای اخشقههی وی دائههم الوضههو بههودن و خوانههدن نمازيهها سههروق و حضههور در مسههاجد بههود  .اخشههان يرگههاه در ج هههه زخمههی مههی شههدند يههی گونههه
ارشعی به خانواده نمی دان د و آنها را بی خ ر می گباشت د .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل اشتری من المؤم ین انفسهم و اموالهم بان لهم الج ه 8
اشهد ان ال اله االاهلل و اشهد ان محمد رسو اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل

با سشم بر محمد ( ) و علی ولی اهلل و با درود بر حسین ثاراهلل و مهدی بقیه اهلل و خمی ی روح اهلل
ای آسمان خون گرخه کهن کهه شهايد مظلومیه شههدای يمیشهه مظلهوم اسهشم بهوده ای و ای زمهین نالهه کهن چهرا کهه شهايد بهه خهون غلتیهدن قامتههای برافراشهته
شهدا بوده ای و خون آنها جهای جهای تهو را تطهیهر کهرده اسه  .ای اسهشم افتخهار کهن کهه فرزنهدانی يمچهون مطههری و بهشهتی و در رأ

يمچهون حسهین داشهته

ای .
و ای امام آگاه با

که اگر ما را صديا بار بکش د و دوباره زنده ک هد از قطهره قطهره خونمهان اخهن نهدا بهه گهو

خوايهد رسهید  .نهدای يه مهن ناصهر الحسه ی  ،ل یه

خا خمی ی چ د کلمه ای به ع وان وصی می نوخسم  ،می نوخسم که مها بهه سهرزمین شههادت مهی روخهم مها بهه دشهتهای سه ز اخمهان مهی روخهم  ،مها بهه باغههای پرگه
می روخم  ،ما به ان وه کارزار می روخم  ،ما به کويههای بل هد انسهانی مهی روخهم  ،مها بهه کشهتزاريای تقهوی مهی روخهم مها بهه خانهه خورشهید مهی روخهم ،

اخثار

ما به سرخی شف می روخم  ،ما از چشمه وحدت نوشیده اخم و به بر عدال و قله توحید می روخم .
ما به ن رد با ايرخمن می روخم  ،ما به پیکار ش می روخهم  ،مها بهه رزم بها ت هايی مهی روخهم و مها مهی روخهم تها بها رفهتن خهود دخويهای شهیطانی را بهه زمهین زده و بهه
دخدار دوس شتابیم  .خداخا من از روش ی روز فرار کردم و به سیايی ش پ هاه آورده ام بهه اخهن امیهد کهه در پ هاه تهو باشهم و بها تهو در د که م مهرا از تهارخکی شه چهه
تر

و باکی که سیايی را در درون سی ه ام دارم و در تارخکی ش می نشی م که در تارخکی قل م را روش ائی و نور ديی .

خداخا دوس دارم وقتی ن ايم می ک د و با من گرم مهی گیرنهد و میه بها مهن بهودن را دارنهد احسها
عو

غهرور و خودپسه دی بزرگهی و خهو بهودن و برتهری نکه م و در

بترسم و شرم ک م از آن وقتی که پیش يمین دوستان پرده را باال بزنی و مرا پیش چشم پاکشان افشا بک ی آنوق من از خجال ب وخم :

" خا لیت ی ک

ترابا " ای کا

من خها بهودم خهداخا بهه مهن لیاقه خهو بهودن دادی و اخهن رهور بهین دوسهتانم نشهانم دادی په

لیاقه حقیهر شهمردن خهود را

در مقاب آن بزرگان بده تا گمراه نشوم .
خداخا تو با ب دگان نسیه معامله می ک ی و می گهوئی ای ب هده تهو ع هادت کهن پاداشهش نهزد مهن اسه در قیامه  ،امها شهیطان يمیشهه نقهد معاملهه کهرد بها ب هدگان
می گوخد گ اه کن و در عین حا مزه ا

را بهه تهو مهی چشهانم  .په

ترخن مزه ياس و اما  ،شما ای پاسداران عزخز بدانید کهه مسهوولیتی به
که بر تن دارخهد از خهون شههدا فهرايم شهده په

خهداخا بهرای خشصهی از اخهن يوسهها تهو مهزه ع هادت را بهه مها بچشهان کهه بهاالترخن و شهیرخن
سه ین بهر دو

دارخهد و يهر روز بهر سه ی ی آن افهزوده مهی شهود و آگهاه باشهید کهه ل اسهی

حرمه آن را حفهظ نمهوده و اجهازه نديیهد يهر کسهی بهه آن ل ها

مسجد جام مهدی (عج) و برادران بسیجی آگاه باشید که اجر شما بسهیار اسه اگهر بها خه

مله

شهود و شهما ای بهرادران پاخ هاه مقاومه

سهری موانه برخهورد کردخهد خهود را ک هار نکشهید و بها کسهانی کهه در برابهر

شما می اخست د روبرو شده و آنها را يمان د موم نرم کرده و از سر راه بردارخد .
و در آخر پهدر و مهادرم مهرا حهش ک یهد و ب خشهید از اخ کهه نتوانسهتم ذره ای از زحمهاتی کهه بهراخم کشهیدخد ج هران که م و در شههادتم نمهی گهوخم کهه گرخهه نک یهد ،
گرخه ک ید ولی گرخه کردن شهما رهوری ن اشهد کهه م هافقین از آن سهوء اسهتفاده ک هد و يمچ هین بهه شهما ت رخه
برادرانم را سفار

مهی گهوخم کهه در ادای امانتتهان بهه صهاح آن  ،و

می ک م که به نظم در کاريا و تقوی  ،و از تمام دوستانم و آش اخان و اقوام حشلی می رل م .

درصورت امکان حجه االسشم ابطحی نماز را برج ازه ام بخواند ( درصورت دارا بودن ج ازه ) و يمچ ین بر شما باد که تمام مستح ات دفن را انجام ديید .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
 8366/1/11حقیر سید محمد جعفر قرشی
خاررات:
موجود نیس .
سید محمد جعفر قرشی.jpg
1878311137

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید مسعود کوهکن
تاریخ تولد1683/11/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
او از بدو تولد

خع ی  8336/86/16تها رفهتن بهه ج ههه زمهان شههادتش در شهرسهتان شههید پهرور نهی رخهز زنهدگی سهرافراز خهود را ادامهه داد و در خهانواده ای مهبي ی

و متدخن  ،ساده و بی آالخش چشم به جهان گشود.
پدر وی ع دالرضها کهويکن مغهازه داری متهدخن و خهداجوی اسه کهه فرزنهد خهود را نیهز بهه يمهین ررخه بهزر نمهود و او را بهه دبسهتان بخت هان فرسهتاد و په

از

پاخان دوران ابتداخی به مدرسه راي ماخی ولهی عصهر (عهج) رفه و اخهن مقطه را بها موفقیه بهه پاخهان رسهانید و بها توجهه بهه اسهتعداد خهوبی کهه داشه وارد ي رسهتان
ف ی شهید دکتر باي ر گردخد و در رشهته ف هی بهر مشهغو بهه تحصهی شهد و مهدر دخهالم خهود را در اخهن رشهته اخهب نمهود  .او در اخهن زمهان دوسهتان زخهادی پیهدا
کرده بود  ،دوستانی که اکثر آنها به درجه رفی شهادت نائ آمدند .
اخن شهید عزخز از يمان ابتدای ج

تحمیلی  ،دائم بهی قهرار بهود و بهدن ا فرصهتی م اسه بهود تها خهود را بهه ج ههه برسهاند  ،لهبا در تهارخ  8361/81/8بهرای اولهین

بار با مراجعه به بسیج به ج هه شتاف و بها عهزم بل هد و يمه اسهتواری کهه داشه در  1نوبه دخ هر در سهالهای  8363تها  8367بهه ج ههه رفه و در عملیاتههای بهدر
 ،فت فاو و حل چه عرا و خی ر به ع هوان امهدادگر آم هوالن
بزر اخران بود  .او عضو گردان يمیشه پیروز کمی بود  .از حه

حضهوری فعها داشه و يمچهون بهرادر شههید خهود محسهن کهويکن ماخهه سهر افهرازی خهانواده و مله
مسهوولی اخهن شههید عزخهز يمهین به

تا آخرخن لحظه شهادت برای نجات دادن برادران خود کوشش نمهوده و در آخهر نیهز بخهارر کمه
گردد و در يمان جها در تهارخ  8367/3/83بهه شههادت مهی رسهد و پیکهر مطههر
شهیدان به خا سارده شد .
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:

کهه يمرزمهان اخشهان نقه مهی ک هد کهه در ج ههه شهلمچه

بهه دو بهرادر رزم هده ا

کهه در اورژانه

بهاقی مانهده بودنهد بهاز مهی

بعهد از  1سها مفقودخه در تهارخ  8376/6/1بهه ورهن بازگشه و در جهوار دخ هر

موجود نیس .
مسعود کويکن.jpg
1877381361

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی محمد معانی
تاریخ تولد1683/11/11 :
تاریخ شهادت1638/11/17 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
علی محمد معانی فرزنهد م صهور در بیسهتم اسهف د  8336در خهانواده ای مهبي ی و متهدخن دخهده بهه جههان گشهود و در سهن  7سهال ی بهه دبسهتان بخت هان راه خافه .
دوران دبستان را با موفقیه در آنجها گبرانهد  .بهه پیهروی از خهانواده مهبي ی خهود از اوان کهودکی بهه مسهائ مهبي ی عشقهه وافهر و پاخ هدی شهدخدی داشه  .بها او
گیری انقش شهکويم د اسهشمی در تظهايرات شهرک مهی نمهود و حتهی ري هری عهده ای از دانهش آمهوزان مدرسهه را در تظهايرات دانهش آمهوزی بهه عههده داشه .
بعهد از گبرانهدن دوران ابتهداخی در مدرسههه راي مهاخی تحصهیلی ولهی عصههر (عهج) مشهغو تحصهی شههد و اخهن مقطه را بها موفقیه گبارنهد .در سها  8311کهه ج ه
ناخواسته اند به مل مسلمان و انقشبی اخران تحمیه شهد ب ها بهه دسهتور ري هر م هی بهر تشهکی ارتهش بیسه میلیهونی بهه عضهوخ بسهیج سهااه پاسهداران درآمهد  .در
ي ام ماه م ار رمضان در مراسم دعا و قرائه قهرآن و احیهاء و شه زنهده داری فعاالنهه شهرک داشه  .در ي هام مهاه محهرم و برگهزاری زخهارت عاشهورا بهه خهارر
عش و عشقه بهه امهام حسهین (ع) از شهرک در اخهن مجهال
پاسداری می کرد  .پ

غفله نمهی کهرد .او از اعضهای پرکهار سهتاد نمهاز جمعهه بهود و بها حمه اسهلحه از سه ر نمهاز جمعهه

از فراغ از تحصیشت راي ماخی در رشته بهر ي رسهتان شههید بهاي ر نهی رخهز مشهغو تحصهی شهد  .در اخهن زمهان چ هدخن بهار در ن هرد حه

علیه بار شرک نمود و ير بار که از ج ههه بهر مهی گشه سه ر ي رسهتان را ريها نمهی کهرد  .بهرای چههارمین بهار عهازم ج ههه گردخهد و په

از چ هد مهايی کهه در

ج هه بود به نی رخز بازگش و برای پ جمین بار عهازم ج ههه شهد و در عملیهات والفجهر  1شهرک کهرد  .در يمهین عملیهات بهود کهه پسهر عمهوخش محمهد جهواد معهانی
به لقاء اهلل پیوسه  .در شه  17بهمهن سها  8363در جهاده فهاو -ام القصهر در عملیهات والفجهر  1شهرک نمهود و بها عهده ای از يمشههرخان م هارز

در اخهن عملیهات

مفقوداالثر گردخد  .خالصانه رفت د و در اثر عش وافهر بهه خهدا و امهام زمهان و نائه بهر حقهش بهه لقهاء اهلل رسهیدند  .پیکهر مطههر اخهن شههید در آبانمهاه سها  8371بهه
زادگاه شهید پرور

نی رخز برگش و در گلزار مطهر شهدا دفن گردخد .

روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان اهلل خح البخن خقاتلون فی س یله صفا" کانهم ب یان مرصو

8

به نام اهلل خاری دي ده روح اهلل و به نهام م جهی عهالم حضهرت مههدی (عهج) و دورد و سهشم بهر شههدای انقهش و معلهولین و مجهروحین ج ه
پ

از عر

تحمیلهی سهشم علهیکم

سشم سشمتی شما را از خداوند ت ار اهلل خوايانم چون کهه مها آمهاده رفهتن بهه عملیهات پیروزم دانهه مهی باشهیم ب ها بهه تکلیه شهرعی خهود چ هد کلمهه

ای وصی می ک م  .خداوندا ما را در راحه ثابه قهدم بهدار تها بتهوانیم در يمهه حها فرمهان تهو را اراعه ک هیم  .از مله مهی خهوايم کهه يمیشهه در صهح ه بهوده و
امام را خاری ک هد و از خهط والخه فقیهه کهه يمهان خهط قهرآن اسه پیهروی کهرده و راه بهرادران خهود را ادامهه دي هد  .از يمهه بهرادران و خهوايران مهی خهوايم کهه
وحدت خود را حفظ ک د  .از برادران و خوايران می خوايم که نمهاز جمعهه و جماعتهها را يهر چهه باشهکويتر برگهزار ک هد  .مهن کهه سهعادت شههادت را نهدارم اگهر خه
وقتی خداوند شهادت را نصی م کهرد از امهام جمعهه مهی خهوايم کهه نمهاز مهن را بخوانهد و از دوسهتان و قومهان و آشه اخان و رفقها مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هد تها
شاخد مورد آمرز

خداوند قرار گیرم  .از پدرم می خوايم که در مر مهن ناراحه ن اشهد و خداونهد را شهکر ک هد کهه خه

از مادرم می خوايم که زخ

يدخهه ناقهابلی را بهه اسهشم تقهدخم مهی ک هد .

وار باشد و در مر مهن زاری نک هد  ،چهون کهه مهن از علهی اک ريها و علهی اصهغريا عزخزتهر نیسهتم  .از بهی بهی يهاخم مهی خهوايم کهه در

مر من زاری نک د  .از برادرانم می خهوايم کهه مسهجد را تهر نک هد و راه مهرا ادامهه دي هد و ضهم ا" از بهرادران مهی خهوايم کهه اگهر شههید شهدم مهرا ک هار بهرادر
محمدرضا مستوالی به خا بساارند .
والسشم
به امید پیروزی لشکر اسشم به لشکر کفر صدامی
علی محمد معانی 8363/88/86

خاررات:
موجود نیس .
علی محمد معانی.jpg
1878333387

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمد علی مکرر
تاریخ تولد1688/1/1 :
تاریخ شهادت1633/11/16 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
قلم و بیان از ترسیم و توصهی چ ونهه زخسهتن فهردی بهی رخها و سهال

الهی اهلل  ،عاشه راسهتین حضهرت روح اهلل ،شههید عزخزمهان محمهد علهی مکهرر قاصهر اسه .

يمرزمان او باخد از صفای وجود و دنیای پرغوغهای درون و سهک ات آن فرزانهه سهخن گوخ هد و ب وخسه د امها چ هین نیسه چهون يمرزمهانش تها مهرز شههادت فهی سه ی
اهلل پیش تاخت د ب اچار ما می ن هارخم آنچهه را کهه دخهده دنیها بی مهان مشهايده نمهوده اسه  .محمهد علهی از ت هار ابهوذر و مرخهد مکته عاشهورا در خکهم اردبیهشه مهاه
سهها  8333بهها مههیشد

کاشههانه خههوخش را کههه درخشههان از اخمههان مههبي ی بههود م ههور نمههود  .اخشههان دوران ابتههداخی را در مدرسههه فري ه

اسههشمی نههی رخههز و دوره

راي مههاخی را در مدرسههه فضه بههن حههائم نههی رخههزی بهها موفقیه بههه پاخههان رسههانید و اخههن يمزمههان بهها شههروع انقههش اسههشمی بههود کههه شهههید عزخههز در اخههن دوران در
تظايرات و رايایمائیهای انقش شهرک مهی نمهود و حضهور فعها و شهاخانی داشه  .بعهد از پیهروزی انقهش اسهشمی نیهز فعالیتههای خهود را کهم نکهرد و در مسهاجد و
پاخ اه مسجد شرک می نمهود  .دوران دبیرسهتان را بها توجهه بهه عشقهه ای کهه بهه رشهته ف هی داشه وارد ي رسهتان شههید بهاي ر نهی رخهز گردخهد امها يمزمهان بها آن
ج

تحمیلی اخران و عرا شروع شد و در سا  8366اخشان شادمان و بانشا به خی قهرمانان و بسیجیان مخلص شتاف .

در وص او دوستانش اظهار می دارند  :در ج هه شلمچه و در خط مقدم بهه وی گفت هد کهه زخهاد جلهو نهرو  ،چهون اولهین تجربهه شهما اسه و تجربهه کهافی نهداری ولهی
او در پاس می گوخد که اخن خواسته قل ی اس و خهودم دوسه دارم و مهی خهوايم بهه يهدفم کهه يمهان قهر الهی اهلل مهی باشهد نائه شهوم  .خهانواده محتهرم اخشهان
نیز می گوخ د  :چهره شهید عزخز بسیار نورانی و زخ ا بود و س ک ا  ،گوخی که بر با فرشته ياس و به آسمان عرو می ک د .
آری يمانطور کهه از روحیهات اخهن شههید گرانقهدر برمهی آمهد واقعها" عشه بهه خهدا و اسهشم در نههاد وی وجهود داشه و يمهین امهر دلیه اخهن يمهه اخثهار و حماسهه
آفرخ ی بود بطوری کهه در اولهین حضهور خهود در ج ههه در عملیهات پداف هدی در شهلمچه شهرک داشه و در يمهان ج ههه در تهارخ  8366/86/83بهه شههادت رسهید و
پیکر مطهر

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و رايش پرريرو باد
وصی نامه:
موجود نیس .

خاررات:
موجود نیس .
محمد علی مکرر.jpg
1878381111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حمیدرضا نبیئی
تاریخ تولد1684/3/1 :
تاریخ شهادت1638/11/11 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر
زندگی نامه:
شهید حمید رضا ن یوی در او شهرخور سها  8331در خهانواده ای مهؤمن  ،معتقهد و پهای ب هد بهه دسهتورات اسهشم و ارادتم هد ايه بیه پها بهه عرصهه وجهود گباشه .
تحصیشت ابتدائی را در دبسهتان آخه اهلل کاشهانی شهرسهتان نهی رخهز بهه پاخهان رسهاند  .مقطه راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی شههید مطههری گبارنهد  .بهود په

از

ری اخن دوران جه ادامه تحصی وارد ي رستان شهید باي ر شد و در رشته بر تحصیشت متوسطه را آغاز نمود .
او در خانواده ای انقشبی تربی شده و يمراه با ايه خانهه در رايایمهاخی يها شهرک مهی نمهود  .آری يمهین رايایمهائی يها بهود کهه در ذيهن بچهه يها عشه بهه ورهن
خوايی و خدا پرستی و اسشم دوستی را پروراند و حمیديا را برای جانفشانی يای به موق آماده نمود .
حمید ير چه بزرگتر می شد و ش اخ بیشتری از مسائ روز پیدا می کرد عشقه ا

به امام و خاران او زخادتر می شد .

ورود او به ي رستان و به عضوخ در آمدن در انجمن اسهشمی باعهث شهد کهه فعالیه جدخهدی بهرای اسهشم آغهاز ک هد  .بها شهروع ج ه

تحمیلهی يمهواره قله ش بهرای

رفتن به ج هه می تاید اما چون س ش اقتضا نمی کرد از اخن نعمه محهروم بهود  .تها اخ کهه بهه اولهین آرزوی خهود رسهید  ،بها کسه اجهازه از پهدر

عهازم ج ههه شهد ،

اما به دلی نداشتن شراخط س ی فرمانهديان از او خواسهته بودنهد بهه خانهه برگهردد لهیکن او گفتهه بهود کهه ال هوی مهن علهی اصهغر و قاسهم بهن حسهن اسه  ،خردسها
ترخن فداکاران دش کربشی امام حسین  ،بها اخهن برخهورد عهارفی جهای حهر بهاقی ن باشه و موفه شهد چ هد مهاه در ج ههه بمانهد و يمچهون شهیران روز و عابهدان
ش به نحو احسن انجام وظیفه می کرد و يمواره آرزوی دخدار معشو داش .
آری يمان عش بود که باعث شد با وجود سن کم پا به عرصه عشه ب هبارد و سراسهر وجهود
مههی گشه دخ ههر راقه مانههدن نداشه يمههه وجههود

را بهرای رسهیدن بهه معشهو آمهاده ک هد  .وقتهی بهه دخهدار خهانواده بهاز

ج هههه بههود  ،در دی مههاه سهها  8363دوبههاره عههازم ن ردگههاه حه علیههه باره مههی شههود ي ههام خههداحافظی از

برادرانش می خوايد که برای او رل شهادت ک هد  .رشهادت و بزرگهی روح او بهه حهدی رسهیده بهود کهه مشهک تهرخن و مهمتهرخن مسهوله وجهودی يهر انسهان را بهرای
او ح ه کههرده بههود و بههه ح ه قاسههم گونههه ان ههار حههشوت رعههم شهههادت را از ق ه چشههیده باشههد  .سههرانجام در عملیههات ظفرم ههد والفجههر  1شههرک کههرد و در تههارخ
 8363/88/18در م طقه فاو با نوشیدن شرب شیرخن شههادت بهه دخهدار معشهو شهتاف  .پیکهر پها و مطههر
شهر به خا سارده شده اس .

در گلهزار شههدای نهی رخهز در ک هار بقیهه شههدای اخهن

روحش شاد  ،خاد

گرامی و رايش پريرو باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم و درود فراوان به پیش اه ولی عصر (عج) و نائ بر حقش امام خمی ی و تمامی شهدا و رزم دگان اسشم از آدم تا خاتم و از خاتم تا به امروز ،
ال ته من خیلی کوچکتر از آن يستم که بخوايم برای مله اخهران ملتهی کهه چشهم تمهامی مسهلمانان جههان بهه آنهها و ري هر آنهها مهی باشهد وصهیتی و خها پیهامی بهديم
فقط خوايشی که دارم امام را ت ها ن بارخد  ،وحدت يمیشه ی خهود را حفهظ ک یهد  ،خهدم گهبار خه

دخ هر باشهید  ،چهون از سهخ ان معصهومین اسه کهه مهی گوخ هد

مؤم ین خدمت زار خکدخ رند و به مادر و خوايرانم می گهوخم اگهر زخ ه نیسهت د زخ ه وار باشه د و از پهدر و مهادرم خهوايش مهی که م کهه مهرا حهش ک هد و اگهر بهدی
از من دخده اند ب خش د و از برادرانم می خوايم کهه راه تمهامی شههدا را ادامهه دي هد و ن بارنهد دشهمن خوشهحا بشهود و تمهامی دوسهتان و رفقها کهه از مهن بهدی دخهده
اند حشلم نماخ د و خوايش دخ هری کهه دارم اخهن اسه کهه ن بارخهد کسهانی کهه بها امهام و انقهش اسهشمی کهوچکترخن کی هه ای دارنهد در تشهیی ج هازه مهن شهرک
ک د که به خداوند در روز قیام شکاختشان می که م و از پهدرم مهی خهوايم کهه بهرای مهن بهه مقهدار خه

مهاه روزه ب یرنهد و از تهارخ بلهوغم تها آخهر مهاه در رمضهان

 8363نماز براخم بخواند و در ش های جمعه براخم دعای کمی بخوان هد  ،بهراخم دعهای توسه ب بارنهد و تمهامی سهاعات بهه دعها گهوئی امهام مشهغو باشه د  ،چهون يمهه
چیز ما از اوس و اگر او و قیامش ن ود چ ین سعادتی مشک نصی مايا می گش .
اگر وصی نامه اشکالی دارد می بخشید .
چون وق ن ود و من برای اخ که تکلی شرعیم را انجام داده باشم اخن وصی نامه را نوشتم .
خداخا خداخا تا انقش مهدی حتی ک ار مهدی خمی ی را ن هدار
دخ ر عرضی ندارم
خدا ن هدار
حمید رضا ن وی 8363/88/81

خاررات:
موجود نیس .
حمید رضا ن یوی.jpg
1878311716

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احمد حیدری
تاریخ تولد1681/6/11 :
تاریخ شهادت1631/1/7 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
شهید احمد حیهدری فرزنهد علهی در خهرداد مهاه سها  8338در خهانواده ای متهدخن و دامهدار در بخهش پشهتکوه روسهتای غهوری بهدنیا آمهد  .تحصهیشت دوره ابتهدائی را
در دبستان اد روستای غوری با مهوفقیتی چشهم یر گبرانهد بطورخکهه معلمهان او بهه اولیهاء اخشهان توصهیه مهی کردنهد کهه چهون اسهتعدادی فهو العهاده خهو و عهالی
دارد حتما" زمی ه تحصی را براخش فهرايم ک یهد و ن بارخهد دسه از تحصهی بکشهد  .سها

بعله ن هودن مدرسهه راي مهائی در روسهتای غهوری جهه ادامهه تحصهی

بههه روسههتای مشههکان رف ه و در مدرسههه راي مههائی ابورخحههان بیرونههی مشههکان شههروع بههه تحصههی نمههود  ،پ ه
مشکشت خ

سا تر تحصی کرد و پ

در دوران تحصی نس

از گبش ه خکسهها از دوران راي مههائی بعل ه پههاره ای

از آن به شهرستان نی رخز رف و در مدرسه راي مائی ولیعصر (عج) به تحصیشت خود ادامه داد .

بهه معلمهان و يمکشسهانش بسهیار مهؤد  ،خهو

اخهش و خهو

برخهورد بهود و در جلسهات و مراسهم مهبي ی شهرک مهی نمهود  ،در انجهام

وظاخ با برنامه و بسیار دقی عم می کرد  ،در رايایمهائی يهای اواخه انقهش حضهوری فعها داشه و از جههاد  ،بسهیج و سهااه نهی رخهز پوسهتريا و نشهرخه يهاخی در
مورد انقش می گرف و در روستا پخش می نمود و از امهام و انقهش بهرای مهردم روسهتا تعرخه
بود  ،يمیشه پرتش

و زحمتکش بود و مخار دوران تحصهی را خهود

مهی کهرد  .اخشقهش بسهیار پسه دخده و يمیشهه شهوخ ر ه و بشها

فهرايم مهی کهرد  ،در امهر بهه معهرو و نههی از م کهر روشهی خها

و عهالی داشه و بها يهر

ک

برخورد می کرد در او اثری ش ر می گباش .

پ

از اتمام دوران راي مائی تحصیشت متوسطه را در ي رسهتان شههید بهاي ر ( شههید نهوا صهفوی سهاب ) نهی رخهز شهروع کهرد  ،چ هدخن بهار جهه رفهتن ج ههه بهه

بسیج مراجعه نمود اما بعل شهراخط سه ی و تحصهیلی از رفته ش ممانعه مهی کردنهد تها سها سهوم متوسهطه کهه موفه شهد بهه ج ههه بهرود  .يمسه رانش نقه مهی
ک د:
يمیشه در جلسات قهرآن  ،دعهای کمیه و توسه  ،نمهاز جمعهه و جماعهات شهرک مهی کهرد و بچهه يها را نیهز جهه شهرک در اخهن مجهال
خکی از نامه ياخش خطا به برادر

تشهوخ مهی نمهود  .در

می نوخسد :

امیدوارم خکی از کارياخ امر به معرو و نههی از م کهر باشهد و در يهر قسهم از جامعهه اسهشمی کهه يسهتی يمهه را آگهاه بهه مسهائ اسهشم ک هی  ،بهرای خهدم بهه
روستائیان محروم از يی کوششی درخهغ ن مهائی و پیوسهته جهه سهشمتی و رهو عمهر ري هر عزخزمهان و پیهروزی رزم هدگان اسهشم و درخواسه شههادت جهه ب هده

حقیر دعا ک ید  .اک ون در بهترخن و شیرخن ترخن لحظه يای زندگی اخهن جههانی بهه سهر مهی بهرم و مله مسهلمان و عزخزمهان بها کمکههای خهود بهه ج ههه يها آنچ هان
مرا شرم ده و مسوولیتم را چ ان س ین می ک د کهه جواب هوی اخهن يمهه مح ه نمهی باشهم  .سهرانجام روز يفهتم فهروردخن سها  8368در ج ههه شهو

ي هام ن هرد

با دشم ان بعثی در عملیات پیروزم دانه فت الم هین بهه درجهه رفیه شههادت نائه گردخهد و پیکهر پهاکش در صهحن مطههر امهامزاده حسهن (ع) غهوری بهه خها سهارده
شد .
روحش شاد و رايش پريرو باد
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سشم به ام غیور اخران و درود و سشم به ري ر ک یر انقهش و روحانیه م هارز  ،اک هون کهه بها قل هی سرشهار از عشه بهه اهلل و مکته انسهان سهاز اسهشم  ،مهی روم
که وارد کربشی زمان خهود شهوم و بها خهون خهود جهوا نهدای يه مهن ناصهر خ صهرنی زمهان را بهديم لهبا مهی خواسهتم پیهامی بهه بهرادران و خهوايرانم بهديم  ،مهن
کوچکتر از آنم کهه بتهوانم پیهامی بهه بهرادران و عزخهزان بهديم و لکهن مهی گهوخم ای بهرادران بزرگتهرخن دانشه اه بهرای تحصهی ج ههه يها مهی باشهد و خداونهد سهفره
رحم خود را بر ما گسترده اس  ،ير ک

سر اخهن سهفره نیسه ناکهام از دنیها خوايهد رفه  ،بهرادران و شهما ای خهوايران مهی توانیهد بها غاله شهدن بهر نفه

خهود

فرزندانی پا برای جامعه باشید  ،روزی می شود که يم ی ما خوايیم رف شکی نیس  .انا هلل و انا الیه راجعون
و چه بسا روزی که دفترچه اعما خ

خ

ما را باز ک د  ،آن موقه اسه کهه باخهد بهه سهزای اعمها خهود رسهید  .يهدفتان فقهط اهلل باشهد و بهرای رضهای خهدا زنهدگی

ک ید  ،محکم باشید و به چیزی جز اسشم و قرآن فکر نک یهد  ،چ هد کلمهه ای مهی خواسهتم بها دوسهتان و کسهانیکه مهی توان هد در اخهن مدرسهه تحصهی ک هد و امتحهان
خود را به خدا پ

بدي د صح

کم:

برادران واج شرعی اس بیائید به رر ج هه  ،اخهن مهزدوران واخهن دسه نشهاندگان تها کهی مهی خواي هد بهر مها فرمهانرواخی ک هد  ،امهام را ت هها ن بارخهد  ،اسهشم را
خاری ک ید  ،به کم

مستضعفان بشتابید و اما چ د کلمه ای با خانواده ام صح

می ک م :

پدر و تو ای مادر عزخزم حشلم ک ید  ،من که رفتم براخم نیز دعا ک یهد تها خهدا از تقصهیراتم ب هبرد  .شهکر خهدا را ک یهد اصهش" بهراخم گرخهه نک یهد  ،اگهر خداونهد مهرا بهه
بزرگی خود

بخشیده باشهد  ،حتمها" بدانیهد کهه بهه آرزوی خهود رسهیدم و شهما ای بهرادر و خهوايرانم بهیش از آنچهه ع هادت مهی کردخهد خهدا را سهاا

داشته باشید  ،فرزندانتان را چ ان پرور

ديید که رايهم را ادامهه دي هد و ت هها خوايشهی کهه دارم يهر وقه کهه توانسهتید صهدای تهشوت قهرآن را چهه خودتهان و چهه از

ررخ ض ط براخم ب بارخد زخرا زخاد عشقه داشتم .
والسشم
احمد حیدری

خاررات:
موجود نیس .
حیدری احمد.jpg
1871333861

گوئیهد و صه ر

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علی اکبر ربیعی
تاریخ تولد1681/1/11 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
اک ر ربیعی در تارخ  8331/1/16در خانواده ای متدخن و مبي ی در شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .خهانواده او بهه خهارر عشه بهه امهام حسهین (ع) نهامش
را اک ههر نهادنههد تهها آنکههه شهههید  6سههاله مههی شههود  .دوره دبسههتان خههود را در دبسههتان فري ه
دوره متوسطه را در ي رستان شهید باي ر نهی رخهز سهاری مهی ک هد  .بها شهروع ج ه
خور

ناجوانمردانه  ،س ش ي وز اقتضای شرک در ج ه

اسههشمی و دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی شهههید دکتههر مفههت و

تحمیلهی عهرا علیهه اخهران و دفهاع مقهد

امه قهرمهان اخهران و در ق ها اخهن

را نمهی کهرد امها از آنجها کهه در آرزوی پیوسهتن بهه رزم هدگان اسهشم چهون شهم مهی سهوخ بها دسهتکاری

فتوکای ش اس امه و تغییر تارخ تولد  ،درخواس اعهزام بهه ج ههه را مهی ديهد  .در اعزامههاخی کهه بهه ج ههه داشه اغله بهدون خ هر خهانواده مهی رفه بعهد نامهه مهی
نوش که در ج هه اسه  .اخشهان يهد از ج ههه رفهتن را اخ ونهه شهرح مهی ديهد  .مهن ج ههه را بهه خهارر فهرار از در

انتخها نکهرده ام بلکهه بهه خهارر اسهشم و

اراع از فرمان امام (ره) انتخا کرده ام  .زمانی که از ج ههه بهر مهی گشه ارت هارش بها بسهیج قطه نمهی شهد  ،از نظهر اخشقهی بسهیار صه ور  ،آرام  ،مهوقر و مهؤد
بود  ،احترام و تواض در برابر بزرگتران از دخ ر خصوصیات اخشقی او بود  .اي مح او را به ع وان خ

فرد بسیجی و حز الهی فعا می ش اخت د .

ير کدام از يمرزمانش که شهید می شدند  ،آتهش اشهتیا بهه شههادت در دلهش شهعله ورتهر مهی گشه و بهیش از پهیش آمهاده پهرواز بهه سهوی خهدا مهی شهد  .اخشهان
جمعههی گههردان کمی ه بههود و اولههین اعههزامش در تههارخ  8361/8/81بههود  .چهههار نوب ه در ج هههه شههرک و در عملیاتهههای کههربشی  ، 3کههربشی  ، 3کههربشی  1و خههط
پداف ههدی غههر در لشههکر  81فجههر شههرک داش ه و سههرانجام در ج هههه ج ههو  ،م طقههه شههلمچه در عملیههات کههربشی  1در تههارخ 8361/86/36درجههه رفی ه شهههادت
نائ گردخد و پیکر مطهر

در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

روحش شاد و رايش پرريرو باد
خارراتی از زبان برادر شهید :
"در آخرخن اعزام به ج هه چهون مهدت  11روز از برگشهتن او از ج ههه ن بشهته بهود از رهر خهانواده بها ج ههه رفهتن او ممانعه
سفار

شهد .بهه بهرادران گهردان کمیه يهم

شده بود که از سوار کردن اخشان خودداری نماخ د  .ولی او بوسهیله دوسهتانش بهه خهار از شههر نهی رخهز مهی رود تها در خهار از شههر سهوار خهودرو شهود  ،ولهی

برادران گردان از بردن او به ج هه جلوگیری مهی ک هد  ،بها دلهی شکسهته و گرخهان و نهاالن بوسهیله خودرويهای ع هوری خهود را بهه اسهته ان  ،شهیراز  ،به ههان  ،امیدخهه

 ،ايواز و سا

گرسه ه و بهی حها بهه پادگهان امهام خمی هی مهی رسهاند و سهرانجام جهه عملیهات بها بهرادران گهردان بهه ع هوان آر.پهی.جهی زن بهه م طقهه عملیهاتی

کربشی  1اعزام می شود".
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداخا در ص شهیدان غاخ یم توفیقی عطا کهن کهه در صه پیهام رسهانان غائه ن اشهیم  .بها درود بهه ارواح پها شههدا و بها درود و سهشم بهه امهام امه و امه شههید
پرور و با درود و سشم بهه ري هر ک یهر انقهش و قهائم مقهام ري هری و بها درود و سهشم بهه تمهامی رزم هدگان و خهاوران صهدخ امهام و بها سهشم و درود بهه خهانواده ای
محترم و معظم شهدا و مفقودخن و اسیران  ،مجروحین و معلولین ج

تحمیلی .

خداخا تو را شکر می ک م که در بهترخن مراح از دوران قرار گهرفتم  ،تهرا شهکر گهزارم کهه بهه مهن چ هین نعمتهی عطها کهردی  ،نعمتهی کهه قابه بیهان نیسه و آن يهم
انقشبی عظیم  ،خداوندا ترا شکر مهی که م کهه نعمتهی چهون امهام عزخهز را بهرای مهن و دوسهتانم و امه اسهشمی ارزانهی داشهتی کهه يمهه را از مه جش غفله بیهرون
کهرده ام خها نهه و نمهی دانهم اعمهالم مهورد رضهاخ تهو

کشید و به نور الهی يداخ فرمود  .خداخا نمی دانم به وظاخ س ی ی که بهر دوشهم بهوده بهه نحهو احسهن عمه

يس خا نه  ،ای وای بر من اگر تو از من راضی ن اشی چ ونه فهردای قیامه جواب هوی خهون شههدا باشهم؟ خهداخا تهو شهايدی کهه از زمهانی تهو را شه اختم سهعی کهردم
رضاخ تو را جل نماخم و يمیشه در اخن فکر بودم  ،اما خداونهدا  ،اگهر خطها و خها گ هايی کهرده ام بهه فضه و کهرم خهود مهرا ب خشهای چهرا کهه گ ايهان مهن بیشهتر از
از

فض تو نیس و چشم امید به تو بسته ام و به ير کجا که می روم و حهاجتی دارم سهراغ تهو را بهه مهن مهی دي هد  .خهداخا دوسهتانم کهه دوسهتان تهو بودنهد خکهی په

دخ ری بسوخ آمدند و من ي وز مانده ام و از تو درخواس می که م کهه مهرا ق هو نمهاخی  ،خهداخا دخ هر خجاله مهی کشهم کهه در مقابه خهانواده يهای شههدا سهرم را
بل د ک م و بازگردم پ

ای خدای مهربان لطفی ب ما و تو را به خون شهدا مرا ق و درگاي ب ردان.

پیام خهون شههیدان را در اخهن لحظهات سهرخوايم داد و امیهدوارم کهه بتهوانم بهه اخهن گفتهه پاخهدار بمهانم اشههدان الالهه االاهلل و اشههد ان محمهد رسهو اهلل و اشههد ان
علیا ولی اهلل شهادت می ديم که جز خدای خکتها خهداخی نیسه  .شههادت مهی ديهم کهه محمهد فرسهتاده خداسه  ،شههادت مهی ديهم کهه علهی (ع) ولهی خهدا و امهام
او و بر ح ماس  .من چیزی ندارم که برای شهما ب هوخم اخهن را از شههدا آمهوختم و از معلهولین آمهوختم از اسهراء آمهوختم  ،شههدا کهاری کردنهد کهه يهی جهای عهبر
و بهانه ای برای يی ک

از ما ن باشته اند .

وصی به ام حز اهلل :
او از يمه يدفم را بیان می ک م اخن ب ده حقیر اک ر ربیعی از وقتی که تصهمیم گهرفتم بهه ج ههه بهروم تها ک هون بها عشه خهدا کهه در دلهم جهای داشهته حرکه کهرده
و الحمدهلل در اخن راه تح يوای نفسهانی حرکه نکهرده ام و بهرای خهارر يهی که

جهز رضهای خهدا پهای بهه ج ههه ن باشهته ام و بهه ع هوان خه

سهرباز کوچه

اسشم در راه دخن و مکت اسشمیم قدم گباشته و تا آخرخن قطهرات خهون خهود از آن دفهاع خهوايم کهرد و خواسهتار آنهم کهه بها قهدم کهوچکم بهدنیا ثابه که م کهه امهام
ت ها نیس .
برادر و خواير يم ی ما وظیفه مان اخن اس که به وصهی شههدا عمه نمهائیم و شههدا يم هی وصهی نمهوده انهد بهه وحهدت و خکاهارچ ی و وفهادار بهودن بهه والخه
فقیه و روحانی در خط امام دعوت نموده اند و امهر بهه جههاد فهی سه ی اهلل کهرده انهد و مها را بهه تقهوی توصهیه کهرده انهد و خهود بهه سهخن خهود عمه نمودنهد .په
وظیفه ت

ت

ما اخن اس که به گفته آنها کهه نشهنت گرفتهه از سهخ ان ائمهه و پیهام ران خداسه عمه نمهائیم  .چهرا کهه وصهی شههید خع هی سهخن و کهشم خهدا .

آنها با خون سرخشان چراغ يداختی در جامعه برای ما شدند  .آفرخن بر شما امه در صهح ه و سهشم و درود خهدا بهر ته

ته

شهما کهه بها خهاری کهردن دخهن خهدا قله

امام زمان (عج) را شاد نمودخد و شهما مهردم عزخهز فهردای قیامه در مقابه شههدا روسهفید يسهتید و شهکر خهدای را بهه جهای آورخهد  .خهار و پشهتی ان امهام عزخهز باشهید
يمانطور که تا ک ون ج هه يا را گرم ن ه داشته اخد باز روانه ج هه شهوخد و بدانیهد کهه مسهوله اصهلی مها ج ه
عزخزان يوشیارانه عم ک ید  ،ير ک

اسه  ،نک هد کهه خهدای نهاکرده ج ه

را فرامهو

ک یهد

مهی خوايهد ضهربه بزنهد محکهم جلهو او را ب یرخهد  ،حتهی اگهر بهرادر شهما باشهد  .عزخهزان مسهاجد را خهالی ن بارخهد

زخرا رخشه اختشفات ما در يمین اس کهه مسهاجد را خهالی گهبارده و متفهر بشهوخد  .حهز اهلل آموزشههای نظهامی را ب ی یهد کهه مله مها تها پیهروزی اسهشم در جههان
ج

دارد  .پهدران و مهادران امهروز ل یه

بهه اسهشم پیهرو جهوان نهدارد و يمهه باخهد کمه

ک هد  .عزخهزان  ،مها امانتهدار جمههوری اسهشمی يسهتیم و باخهد در مقابه

توروه يها بها روحیهه ای مصهمم تهر از اخهن امانه الههی را حفهظ ک هیم و در راه حفهظ آن ن اخهد از شههادت يهرا

داشه  .رزم هدگان در ج ههه يها حضهور دارنهد و راه

شهدا را ادامه می دي د  .اما با شما دوستانم و برادرانم تبکری دخ ر دارم :
آخا وق آن نرسیده که قل های خود را خاش ک ید بها خهاد خهدا  ،آخها ي هوز وقه آن نرسهیده از الکهی کهه بهرای خهود بوجهود اورده اخهم و قفه

و زنهدانی کهه بهرای خهود

ساخته اخم خود را ريا سازخم  .که تا کهی مهی خهوايیم در اخهن زنهدان م یه و مادخه باشهیم و سهرانجام باوسهیم  ،نمهی شهود گفه مهن خهدائی شهده ام امها خهون د
نخوردو زجر نکشید  .نمی شهود گفه مهن مسهلمانم  ،شهیعه ام امها بهر روی زمهین بهی تفهاوت و بهی خیها ع هور کهرد  .مسهلمان خع هی زجهر کهش  ،خهون د خهورده

خع ی ف ا شدن در اسشم  ،خع ی ف ها شهدن در قهرآن  ،خع هی ف ها شهدن در خهدا  ،يمهه چیهز خهود را بهرای نجهات اسهشم دادن از جهان کهه سهه اسه از آبهرو يهم باخهد
گبش  ،زمانی يس دفاع از اسشم  ،دفاع از قهرآن بهه ظهاير بهه آبهروی انسهان يهم ضهربه مهی زنهد باخهد دفهاع کهرد باخهد در برابهر يمهه رع هه يها و غوغايها اخسهتاد و
مقاوم کرد  .خداخا تو را به حضرت امام ما را به ايدا عالیهه ا

کهه نجهات قهرآن  ،نجهات اسهشم اسه موفه کهن  ،دوسهتانم  ،عزخهزانم  ،امهام را ت هها ن بارخهد اخهن

پیام يمه شهداسه اخهن زنهدگی چ هد روزه را بهر زنهدگی ابهدی تهرجی نديیهد  .از خهدا معهبرت بخهوايیم  .بهه خهارر آن يمهه خهدمتهای ناخالصهانه و رخاکارانهه ای کهه
شاخد داشته اخم  .ای انسانها شما منمورخ دارخهد  ،شهما از رهر خهدا فرسهتاده شهده اخهد بهرای انجهام منمورخه جهان شهما کهاالی يمهراه بها منمورخه شهما اسه  ،در
اخن منمورخ مف اخن جان را از دس نديید و يمیشه و يمیشهه در حها انتظهار بهه سهر ب رخهد يمچ انکهه مهوال علهی (ع) فرمودنهد کهه  :اگهر ن هود عشه بهه شههادت ،
يرگز حاضر ن ودم خ

لحظه روی زمین باشم .

سخ ی با دانش آموزان عزخز :
توجههه ک یههد کههه يههد از در

خوانههدنتان خههدم بههه جامعههه باشههد  ،نک ههد روزی رضههاخ خههدا را ک ههار ب بارخههد  .امههروز بهها رفههتن شههما جوانههان متعهههد بههه دانشه ايها

می توانید برای مملک اسشمیمان افتخار بیافرخ ید .
وصی به برادران گرويهای مقاوم بسیج :
و اما پیامی کهه بهرای بهتهرخن خهاری ک هدگان جمههوری اسهشمی و دوسهتان و سهربازان واقعهی مههدی (عهج) دارم  .بهرادران گرويههای مقاومه مهن ت هها آرزوخهم اخهن
بود که روزی گرويهای مقاوم م سجم و محکهم و اسهتوار شهوند و مسهاجد از پیهر و جهوان پرگهردد  .بهرادران عزخهز و پاسهداران واقعهی امهام زمهان (عهج) بهرادر حقیهر و
کوچ

شما چ د کلمه ای را بع وان تبکر می گوخم  :عزخزان تا ک هون کهه شهما در مسهاجد بهوده اخهد پیهروزی يهم بهوده اسه  .بهرادران گرويههای مقاومه توجهه ک یهد

که در يمه امهور بهدون اسهتث اء اخهش اسهشمی را رعاخه کهرده و گهروه يهای مقاومه را تقوخه ک یهد و افهراد نفهوذی را بیهرون ک یهد  .يمچ انکهه يهر گیهايی بهرای
رشد و سرسه زی باخهد علفههای يهرزه را از ک هار

بررهر کهرد  .عزخهزان فقهط رضهای خهدا را در نظهر داشهته باشهید و فقهط بهرای رضهای او کهار ک یهد و آنههاخی کهه

يدفشان نابودی گرويهای مقاوم می باشد رسوا خواي د شد و در جههان ابهدی شههدا جلهو آنهها را خواي هد گرفه و بهه کمیه نیهرو توجهه نک یهد  .بلکهه پیشهرف کهار
را در نظر ب یرخد و مردم را به گرويهای مقاومه دعهوت ک یهد  .بهرادران حهز الههی  ،امهروز کهوچکترخن حرکه شهما نظهر کهوردالن

مهی باشهد  .امهروز بهه دن ها

نقطه ضعفی از شماخ د تا بهر روی آن ت لیهغ سهوء ک هد  ،عزخهزان مهردم امیدشهان بهه شماسه خع هی فقهط شهما يسهتید کهه مهی توانیهد بهه رهور مهداوم علیهه دشهم ان
م ارزه ک ید و مسائ را برای يمه مردم ب وخید زخرا مسهوولی شهما بیشهتر اسه و مسهاجد را خهالی ن بارخهد  .انشهاء اهلل کهه نمهی گبارخهد  .الههی اخهن ب هده از روی خهود
شرم ده اس  .چ ونه از پروردگارم شرمسار ن اشهم  .الههی چ ونهه شهکر اخهن نعمه گهبارم کهه اجهازه ام داده ای تها نهام نیکهوی تهو را بهه زبهان آورم و در پیشه اي بها
تو گفت و ک م و نامه ات را ب شاخم و بخوانم  .الهی جهز تهو از انسهان بزرگتهر کیسه و در پیشه اي از مهن کهوچکتر کیسه  .الههی راه تهو بهه بزرگهی تهو دشهوار اسه
و ش فتا که اخن مهور ل ه

را آرزوی دخهدار اسه ؟ الههی خفت هان را نعمه بیهداری ده و بیهداران را توفیه شه زنهده داری و گرخهه و زاری  .الههی بهه سهوی تهو آمهدم

به ح خودت مرا به مهن برم هردان  .خهداخا شهکر تهو را مهی که م کهه بهه مهن نیروئهی دادی کهه بتهوانم يمچهون سهرورم حضهرت حسهین بهن علهی (ع) در راه اسهشم
قدمی ير چ د کوتاه بردارم و از تهو سااسه زارم کهه در چ هین خهانواده ای تربیه شهده ام کهه بهه نحهو احسهن راه حه و راه خهاری کهردن امهامم و راه اسهشم را بهه مهن
نشان دادند  .ای خدای بزر ای حامی مستضعفان و ای دريم کوب ده مسهتک ران بهه مها آنچ هان شههامتی عطها فرمها کهه مها نیهز از خهاران باوفهای مرجه عالیقهدر زمهان
امام خمی ی باشیم و بهه مها آن لیهاقتی عطها فرمها کهه در اخهن راه يمچهون خهاران امهام حسهین (ع) شهرب شههادت ب وشهیم  .و امها خهانواده عزخهزم از شهما معهبرت مهی
خوايم  .شرم ده ام حقی کهه بهر گهردنم دارخهد از پهدر و مهادر گرفتهه تها آخهرخن فرزنهد خهانواده ام بهر مهن حهش ک هد  .شهما باخهد شهرم ده باشهید جلهو دخ هر خهانواده
شهدائی که فرزند مفقوداالثر دارنهد  ،فرزنهد اسهیر دارنهد دو شههید بلکهه بیشهتر دارنهد  .ای خهانواده عزخهزم شهما يمچ هان محکهم و صه ور باشهید ولهی حها کهه مسهوله
ج

در میان اس اخن وظیفه ما جوانها بلکهه يمهه اسه کهه باخهد بااخیزنهد و از اسهشم دفهاع ک هد امیهدوارم کهه مهرا ب خشهید و حشلهم ک یهد و خهوايش دخ هرم اخهن

اس که در مر من يی گرخه نک ید  .مادرم تو بهرای خهانواده واقعها" زخ ه وار زجهر کشهیده ای  .ت هها چشهم داشه تهو از خهدا باشهد  .م هادا فکهر ک هی کهاری انجهام
داده ای نه من آخرخن شهیدم و نه يم اولین شهید  ،په
اخن سی خروشان خش

اخهن کهاروان يهم چ هان ادامهه خوايهد داشه تها ظههور حضهرت مههدی (عهج) و بعهد از آن تها قیامه و يرگهز

نخوايد شهد و از شهما مهی خهوايم کهه وقتهی بهه خهاد مهن افتادخهد دسهتهاختان را بل هد ک یهد و خهدا را شهکر ک یهد کهه توانسهتید امهانتی را کهه

خداوند ت ار و تعالی به شهما سهارده بهه نحهو احسهن تربیه نمهوده و بهه صهاح اصهلی ا
ب خش د و حشلم ک د و براخم رل آمهرز

ک هد و ت هها حهاجتی کهه از ب یهاد شههید دارم اخهن اسه کهه اگهر شههادت نصهی مهن ب هده گ ايکهار شهد بهرای اخهن ب هده

حقیر رل عفو و بخشش ک د و مرا در نیمه يای پ ج ش ه ش دفهن ک هد و فقهط روی سه
و دخ ر چیزی ن وخسید .
خداخا خداخا تا انقش مهدی (عج) حتی ظهور مهدی خمی ی را ن هدار
التما

دعا

برگردانیهد و از يمهه بهرادران و خهوايران و دوسهتان مهی خهوايم کهه مهرا
ق هر مهن ب وخسه د امهام را دعها ک یهد مههدی (عهج) را صهدا زنیهد يمهین

اک ر ربیعی 8361/1/11 -
خاررات:
موجود نیس .
اک ر ربیعی.jpg
7813133866

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید احمد شریفی
تاریخ تولد1683/1/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
احمهد شهرخفی فرزنهد حسهین در تهارخ  8336/8/86در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در شهرسهتان نهی رخهز بهدنیا آمهد  .تحصهیشت ابتهداخی خهود را در مدرسهه فري ه
نی رخز بااخان رسهاند  .پاخهان تحصهیشت ابتهداخی او مصهاد بهود بها او انقهش اسهشمی  ،احمهد بها وجهود سهن کمهش در رايایمائیهها حضهوری فعها داشه .او دوران
راي ماخی را در مدرسه شهید مفت نی رخهز سهاری کهرد و وارد ي رسهتان شههید بهاي ر نهی رخهز شهد و در رشهته مکانیه
نی

شهروع بهه تحصهی کهرد  .احمهد دارای اخشقهی

و پس دخده بود  ،بسهیار مهربهان و فهداکار بهود  .او از يهر فرصهتی بهرای کهارکردن اسهتفاده مهی کهرد تها بهه خهانواده خهود کمکهی کهرده باشهد  .بهرای اولهین بهار در

اجرای دستور امام در تارخ  8368/88/87به مدت دو ماه به ج هه رف و اخن باعهث شهد تها شه اخ عمیقهی نسه

بهه اسهشم پیهدا ک هد ولهبا عاشه ج ههه شهد  .بهرای

دومین بار در تارخ  8361/88/16عازم ج هه شد و دومهاه بهه ن هرد بها دشهم ان اسهشم برخاسه  .ي هامی کهه بهرای سهومین بهار مهی خواسه بهه ج ههه بهرود مهادر
گف  :من آرزو دارم دامادی تو را ب ی م  ،تو دخن خود را به اسهشم ادا کهردی  .احمهد در جهوا مهی گوخهد مهادر عهرو

مهن اسهلحه اسه و مهن بها اسهلحه آرامهش مهی

خابم .
احمد برای سومین بار در تارخ  8361/1/17به مدت سهه مهاه بهه گهردان کمیه مهی پیونهدد و آخهرخن بهار در تهارخ  8366/81/13بهه م طقهه شهلمچه اعهزام مهی شهود
و اخههن بههار در ته

دشههمن بهها چهههره ای خ ههدان و روحههی شههاد در تههارخ  8367/3/3بههه شهههادت مههی رسههد و پیکههر پهها و مطهههر

سا به زادگايش نی رخز م تق و در گلزار شهدا به خا سارده می شود .
روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .

در تههارخ  8371/3/13په

از 88

احمد شرخفی.jpg
1377871671

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید علیرضا شکاری
تاریخ تولد1687/11/18 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
در اخن دنیا ن جیدند و رفت د

به روی مر خ دخدند و رفت د

عطههر خههادت فضههای خانههه را پرکههرده اسه  .ي ههوز يههم بههرای خههاد آوری خههاررات گبشههته بههه اتاقه مههی روخههم و يههواخی را است شهها مههی ک ههیم کههه تههو در آن نفه
کشیده ای  ،قدم زده ای و در آن به نماز اخستاده ای .
علیرضا شکاری فرزند ع اسعلی در  83دی ماه  8337در خانواده ای مهبي ی و بها اخمهان در شهرسهتان نهی رخهز بها قل هی سرشهار از اخمهان بهه خهدا دخهده بهه جههان گشهود
 .وی از يمان کودکی بسیار فعا بود و به خواندن نمهاز بسهیار ايمیه مهی داد و يمهین کهه صهدای ملکهوتی اذان از بل هد گهوی مسهجد در شههر ر هین مهی انهداخ در
ير کجا که بود بشفاصله وضو می گرف و با خلهو

نیه نمهاز مهی خوانهد  ،عشه بهه خهال خکتها در وجهود

مهو مهی زد و تشه ه فراگیهری بهود  ،دوران ابتهداخی را

در مدرسه پروخن اعتصامی واق در کوی سهجاد بها موفقیه رهی نمهود و روانهه تحصهی در مقطه راي مهاخی در مدرسهه شههید مفهت شهد  .تحصهیشتش در اخهن مقطه
را نیههز بهها پشههتکار و عزمههی راسه بههه اتمههام رسههانید و بعههد از رههی اخههن دوران وارد مرحلههه دبیرسههتان گردخههد دوران دبیرسههتان را تهها سهها دوم در ي رسههتان شهههید نههوا
صفوی گبراند ولی از آنجهاخی کهه عشه بهه ج ههه در وجهود

مهو مهی زد و دوسه داشه در ج ههه بهه کمه

يهم رزمهان خهود بشهتابد  ،تهر تحصهی کهرد و از

رر بسیج نی رخز به يمراه چ د نفر از دوستانش عازم ج ههه گردخهد  .زمهانی کهه اخشهان مهی خواسه بهه ج ههه بهرود روزه بهی سهحری بهود  ،نمهاز ظههر
بعد از آن با خ

نی پا و خالصانه اعزام گردخد .

بعد از رشادتها و دالورخهای زخاد که از خهود نشهان داد در تهارخ  8367/3/3در ج ههه شهلمچه بهر اثهر ته
پیکر مطهر

به خا پا ورن باز ن شته اس .

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .

را خوانهد و

دشهمن بهه شههادت رسهید امها تها زمهان ن هار

اخهن سهطور

خاررات:
موجود نیس .
علیرضا شکاری.jpg

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید امرا ...نژادکودکی
تاریخ تولد1651/3/11 :
تاریخ شهادت1637/6/8 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
بسیج میقات پا بري ان و معرا اندخشه پا اسشمی اس که تربی خافت ان آن نام و نشانی در گم امی و بی نشانی گرفته اند .
بسیجی شهید  ،امراله نهژاد کهودکی در ديهم شههرخور مهاه سها  8316در شهرسهتان نهی رخهز در خهانواده ای متهدخن و پهای ب هد بهه اسهشم پها بهه عرصهه وجهود نههاد .
تحصههیشت خههود را در مقطه ابتههداخی در دبسههتان والخه  ،دوره راي مههاخی را در مدرسههه راي مههاخی شهههید مفههت  ،دوران متوسههطه را در ي رسههتان شهههید بههاي ر تهها سهها
دوم متوسطه با موفقی گبراند .
امراله با ری اخن دوران از عمر خهود بهه اوان جهوانی رسهیده بهود  .امها او خه
سط استان فار

نوجهوان معمهولی ن هود  ،بلکهه خه

پهلهوان و نیهز خه

قهرمهان بهود  .قهرمهان کشهتی در

که به بازخههای کشهوری نیهز راه خافتهه بهود .او بهه تمهام مع ها پهلهوان بهود  .خصوصهیات اخشقهیش يمهه را شهیفته خهودکرده بهود  .از يمهان کهودکی

اي مسجد بود و ير چه بزرگتر می شد  ،حضور فعها او در جلسهات قهرآن بیشهتر مهی شهد .نورانیه قهرآن در چههره او يوخهدا بهود  .آری قل هی کهه جاخ هاه خهدا باشهد .
يی موجهود دخ هری در آن راه نهدارد  .امرالهه در  8361/86/11عهازم ج ههه يهای نهور علیهه ظلمه شهد  .په

از گبشه چ هد مهاه فاتحانهه بهه ورهن بازگشه  .اخهن

قهرمان از خهود گبشهته کهه قصهد داشه بهه يهد برسهد  ،بهرای دومهین بهار در سهن  87سهال ی مسهابقات کشهوری خهود را نیمهه تمهام گباشهته و عهازم ج ههه شهد .
فرمانده گردان به او گفته بود " اگر در اسهتان مقهام او را کسه ک هی بهه شهما بهر تسهوخه مهی ديهیم  " .زمانیکهه بهه شهیراز رفه بهدون تمهرخن مقهام او وزن 11
کیلو گرم را کس نمود .پ

از خکماه دخ ر مسهابقه قهرمهان کشهوری انجهام شهد و چهون او نفهر او شهده بهود بهه مشههد رفتهه و چ هد مسهابقه را بها موفقیه و پیهروزی

انجام داد  .به محض اخ که از ررخ دوستان با خ هر مهی شهود کهه نیرويهای رزمهی عهازم ج ههه يها يسهت د از ادامهه مسهابقه م صهر شهده و رايهی شههر نهی رخهز مهی
شود  .خانواده او دلی بازگش را از او می پرس د  .مهی گوخهد " :وقه آن اسه کهه در ج ههه يها حماسهه آفرخهد بهرای شهرک در اخهن مسهابقات وقه بسهیار اسه امها
مقابله با دشمن تا بن دندان مسهل از ايهم واج هات اسه  " .او بها شهوقی عجیه بها دخ هر دوسهتان عهازم م طقهه شهلمچه مهی شهود  .مهدتی در آنجها بسهر مهی بهرد و
خکروز خ رمی رسد که بعثیون بچه يا را در خط مقدم مورد حملهه قهرار داده و احتیها بهه نیهرو و مهمهات مهی باشهد  .او بها شه یدن اخهن خ هر دالورانهه بها  3نفهر دخ هر از
خاران سوار بر تان

زريی شده و رايی خط می شود  .به پش خهاکرخز دشهمن کهه مهی رسهد تانه

آنهها مهورد اصهاب گلولهه دشهمن قهرار مهی گیهرد و دو نفهر از خهاران

او موف می شوند خهود را نجهات دي هد امها امرالهه بها دو نفهر دخ هر از يمرزمهانش شهرب شههادت را نوشهید و روح ملکهوتی ا
از قف

ريا شده و به دخدار ح شتاف .

در تهارخ  8367/3/3يمچهون پرنهده ای

پ

از گبش  1سا از شهادتش در سا  8376پیکر پا و مطهر

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
موجود نیس .
خاررات:
موجود نیس .
امراهلل نژادکودکی.jpg
فوت والدخن

به خا پا ورن بازگش و در گلزار شهدای نی رخز به خا سارده شد .

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید اسماعیل نظرزاده
تاریخ تولد1681/3/11 :
تاریخ شهادت1631/8/15 :

نام مدرسه :هنرستان شهید باهنر  -نواب صفوی سابق
زندگی نامه:
بسههیج مدرسههه عش ه و مکت ه شههايدان و شهههیدان گم ههامی اس ه کههه پیههروانش بههر گلدسههته يههای رفی ه آن  ،اذان شهههادت و رشههادت سههر داده انههد  .بسههیجی شهههید
اسههماعی نظههرزاده در ديههم شهههرخور مههاه  8331در خههانواده ای متههدخن و بهها قل ههی آک ههده از عش ه بههه خههدا دخههده بههه جهههان گشههود  .دوران کههودکی را در کههانون گههرم
خههانواده سههاری نمههود و در سهها  8331تحصههیشت ابتههداخی را در دبسههتان امیههر ک یههر شهههر نههی رخههز شههروع نمههود پ ه

از گبرانههدن اخههن دوران وارد مدرسههه راي مههاخی

مسعود بزرگی شده  ،با موفقی اخهن دوره را سهاری نمهود و جهه ادامهه تحصهی وارد ي رسهتان ف هی شههید بهاي ر شهد و در رشهته بهر دوران متوسهطه را شهروع نمهود
 .شهید نظرزاده از يمان کودکی دارای پشهتکار و تحهر فهو العهاده ای بهود بطورخکهه يمهراه پهدر

کهه شهغ ران هدگی داشه مهی رفه و بهه او کمه

مهی کهرد و

در اخن زمان از تجربیهات پهدر سرمشه مهی گرفه  .شههید نظهر زاده از دوران تحصهیشت متوسهطه مخهال سرسهخ رژخهم مه حط پهلهوی بهود .بهه يهر ررخقهی کهه
براخش امکان داش مخالف خود را با رژخم آشکار می نمهود تها اخ کهه م هارزه امه حهز اهلل بهه ري هری امهام روح اهلل او گرفه و عل هی شهد در اخهن موقه اسهماعی
بسیار خوشحا بود زخرا بهتر می توانس در جه براندازی رژخم فعالی نماخد.
در م ارزات دوران انقش چ د مرت ه مورد ضهر و شهتم نیرويهای رژخهم قهرار گرفتهه و بهرای چ هد روز زنهدانی شهد  .بها پیهروزی انقهش اسهشمی اولهین آرزوی قل هی او
برآورده می شود و با شروع ج

تحمیلی يمهواره در اخهن فکهر بهود کهه چ ونهه مهی توانهد خهود را بهرای دفهاع از اسهشم بهه ج ههه برسهاند  ،تها اخ کهه در مهرمهاه سها

 8366دربسیج سااه پاسداران انقش اسهشمی نهی رخهز ث ه نهام و بهرای اولهین بهار بهه ج ههه سوسه رد اعهزام مهی شهود و در عملیهات ررخه القهد
پیروزم دانه به ورن خود برگردد  .و پ

شهرک کهرده و

از مدتی برای دومین بهار يمهراه پهدر

کمکههای ايهداخی مهردم را بهه ج ههه مهی بهرد و مهدتی يهم در ج ههه آبهادان مهی مانهد

و اخن بار يم پیروزم دانه برمی گردد  .برای بار سهوم در عملیهات بیه المقهد

شهرک مهی نماخهد و خهارره ای بسهیار زخ ها کهه از وی در اخهن حملهه بهاقی اسه اخ کهه

وی يمراه عده ای از رزم دگان به محاصره مزدوران عراقی در می آخد امها بطهور معجهزه آسهاخی نجهات مهی خابهد و په
می گردد  .در اخهن زمهان دخ هر تمهام فکهرو ذکهر اسهماعی ج ه

از فهت خرمشههر فاتحانهه بهه شههر نهی رخهز بهر

و ج ههه بهود دوران متوسهطه را تها سها سهوم گبرانهد و از آن په

مدرسه عش می شود و برای چهارمین بار درحالی کهه  81روز دخ هر مهی خواسه کهه بخهدم مقهد

تهر تحصهی مهی نماخهد و وارد

سهربازی بهرود عهازم ج ههه يهای حه علیهه باره مهی شهود و

ي امی که به او مهی گوخ هد  81روز دخ هر بهه خهدم سهربازی مهی روی صه ر کهن مهی گوخهد  :يمهین  81روز بهاقی مانهده را يهم مهی روم و بهر مهی گهردم و بعهد
بخدم سربازی می روم  .سرانجام شهید نظر زاده در اواخر خهرداد مهاه  8368بهرای چههارمین مرت هه عهازم ج ههه يهای ن هرد حه علیهه باره شهده و بهرای آزاد کهردن
کشور اسشمی و گشودن راه کهربش در عملیهات پیروزم هد رمضهان بها رمهز خها مههدی ادرک هی شهرک نمهود و در مرحلهه او عملیهات شهکويم د رمضهان از ناحیهه دسه

بوسیله ترکش مجروح می شود که وی را به پش ج هه (ايواز) م تق مهی ک هد ولهی بشفاصهله بعهد از بسهتن زخهم بهه صهح ه ن هرد بهاز مهی گهردد کهه تعجه بهرادران
رزم ده و آش ا با اسماعی را برمی ان یهزد و او در جهوا مهی گوخهد " حیه اسه کهه بهرای خه

خهرا

و زخهم سهطحی ج ههه را تهر که م و بهه خانهه بهروم و بها

لحن بسیار گیراخی می گوخد اخن بار آمهده ام تها بهه دخهدار خداونهد بهروم " و بحه کهه او زنهدگی سراسهر عشه خهود بهه اسهشم و امهام را بهاخون خهود در شه  13مهاه
م ار رمضان در عملیات رمضهان در تهارخ 8368/3/11امضهاء نمهود و بهه سهوی دخهدار معشهو شهتاف و بهه فهوز عظهیم شههادت نائه گردخهد .آری شههید اسهماعی
نظرزاده يمچون پرنده ای سه

بها بهود کهه يمهواره بهه رهر معشهو در پهرواز بهود و راه رسهیدن بهه خهدا را در ج ههه يهای ن هرد خافتهه بهود زخهرا او باريها قهدرت

خداوند و فرمانديی امام عصر (عج) را در ج هه يای ن رد بقو خود

حه

کهرده بهود و بهه اخهن اعتقهاد رسهیده بهود کهه ت هها قهدرتی کهه در اخهن زمهان باخهد مشهکشت

مردم را ح نماخد اسشم اس و در اخن راه باخد خونهای بسیار داد و خود خکی از عامشن به اخن اعتقاد بود .
پیکر پا آن شهید عزخز در گلزار شهدای شهر نی رخز در جوار ساخر يمرزمان شهید
روحش شاد خاد

به خا سارده شد .

گرامی و رايش پر ريرو باد

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
و ال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون
ما دارخد آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگار خوخش روزی می خورخد .
شهادت فیضی عظیم اس که از اولیاء به ما رسیده اس  " .امام خمی ی "
م ر کودکی سراغ دارخد که از پستان مادر
آنان که ره عش گزخدند يمه

بترسد که شما ما را از شهادت می ترسانید  " .امام حسین "

در کوی شهادت آرمیدند يمه

با درود بهر حسهین ري هر آزادگهان و شههیدانی کهه قهرمانانهه ج یدنهد و غرخ انهه شههید شهدند و بها سهشم بهر بقیهه اهلل و نهائ ش روح اهلل و سهربازانش ج هداهلل و امهتش
حز اهلل  .بدان شدم که چ هد کشمهی را بهه ع هوان وصهی نامهه ب وخسهم تها بانه

ال الهه اهلل و محمهد رسهو اهلل در جههان ر هین نیفک هد م هارزه يسه و تها در يهر

کجای جهان م ارزه اسه مها يسهتیم آن روزی کهه آزادگهی در جههان مع هی گرفه معلهم آزادگهان حسهین بهود  ،حسهی ی کهه از اسهشم در

مردان هی آموختهه بهود و

امروز که آزادگی در قرن بیستم زنده شد معلم آزادگان روح اهلل اس خداونهدا شهکر بهدرگاي کهه بهه مهن اخمهان عطها کهردی تها بتهوانم حه را از باره بش اسهم و حه
اخن اس که نس
آرزوی من اس ق
گو

به امام عشه مهی ورزم و بها دخهدن امهام حهالتی بهه مهن دسه مهی ديهد کهه يمچهون خوسهفش را ب ی هد  ،بهار الههی شههادت را کهه ت هها و خ انهه
از شهادت امام برسان که من شههادت امهام را تحمه نتهوانم کهرد  .ای امه حهز اهلل ن بارخهد کهه امهام را نشه اخته از دسه بهديیم بهه يهو

و

باشید که مها بهشهتی را نشه اخته از دسه دادخهم  ،مطههری اخهن اسهتاد گرانقهدر و اخهن اندوختهه آخ هده انقهش را از مها گرفت هد ن بارخهد کهه اخهن ابهر ج اختکهاران

دس به ج اخ بزن د که اخن ضاخعه يا ج ران ناشدنی اس .
اما سخ ی با شما جوانان حهز الههی دارم  :جوانهان تشهکیشت را بابخرخهد کهه تشهکیشت خهود کمکهی بهه انقهش اسه بدانیهد کهه شهر تجهاوزگر و غهر تجهاوزگر و
غر ج اختکار و مهزدوران و فرخه خوردگهان داخلیشهان آسهوده نخوايیهد نشسه  ،آری پهدرم امیهدوارم کهه از فرزنهد کوچکه در زنهدگی دل یهر نشهده باشهی و بها نثهار
کردن خون اسماعیل برای رضای خدا يمچون ابرايیم خشه ود و کامیها باشهید  ،پهدرم اسهماعی تهو رايهی را برگزخهد کهه اولیهاء خهدا و ائمهه يم هی در اخهن راه پهیش
قدم بودند و تو ای مادر عزخز داغدخده ام سشمی بهر تهو مهی گهوخم کهه چهون فارمهه در زنهدگی پها بهوده و پها زخسهتی و از شهما انتظهار دارم کهه بها راضهی بهودن از
دادن شیرم مرا خش ود سازخد و زخ

گونه پیامم را به آن روستائیان خار از فري

اسشمی برسانید .

و ای يمشهرخان عزخزم مهمترخن مسوله انقهش اسه  ،و تمهام جههان چشهم بهه انقهش مها دوختهه انهد  ،دستهاخشهان را از عظمه اخهن انقهش بهه ديهن گرفتهه انهد ،
ای مهردم سهعی ک یهد اخهن انقهش را ن هدارخهد  ،کشهاورزان  ،کهارگران  ،معلمهان  ،مسهووالن و يمهه و يمهه باخهد شه انه روز از اخهن انقهش ن ههداری شهود  .در مسهیر
انقش حرک ک ید با ري ری امام کم ود يا را خهو بررهر ک یهد تها مسهتق شهوخم  ،بهه حرفههای امهام توجهه ک یهد  ،زخهرا حرفههای امهام مسهیر انقهش را مشهخص
می ک د  ،سعی ک ید اشکاالت را میان خودتان ح ک یهد  ،مسهائ کوچه
بررر ک ید .

را بهزر نک یهد و اگهر خطهاخی  ،عی هی در رفتهار خها عملتهان اسه خودتهان سهعی ک یهد آن را

وصی نامه ام را در داخ مق ره ام ب بارخد  ،ج ازه ام را حتما" نشهان پهدر و مهادرم ديیهد مقهداری پهو از سهااه رله کهارم آنهرا ب یرخهد و کمه
ج

 ،ج ازه ام را با ل اسهای رزمی خا ک ید و در آخر امام ام را دعا ک ید .

والسشم
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ک یهد بهه ج ههه يهای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید یعقوب امینی
تاریخ تولد1683/6/11 :
تاریخ شهادت1635/11/15 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
شهید خعقو امی ی فرزنهد يی ه اهلل در سها  8336در خهانواده ای متهدخن و مهبي ی در آبهاده رشه

از توابه شهرسهتان نهی رخهز دخهده بهه جههان گشهود  .تحصهیشت

ابتههداخی خههود را در مدرسههه ابتههداخی يجههرت و تحصههیشت راي مههاخی را در مدرسههه ابههن سههی ا گبرانههد و چههون از يههو

و اسههتعداد وافههری برخههوردار بههود  ،جه ه ادامههه

تحصی در ي رستان کشاورزی ابوذر فسا مشغو به تحصی شد  .مهوقعی کهه بهه ي رسهتان پها نههاد يمهه فکهر و ذکهر

رفهتن بهه ج ههه بهود  .وقتهی مهی خواسه بهه

ج هه برود به خانه امد و خداحافظی نمهود و رله بخشهش کهرد و وقتهی خهانواده گفت هد  :بهه ج ههه نهرو گفه  :شهما باخهد کهار دخ هری انجهام ديیهد و مهن کهه جهوان
يستم باخد به ج هه بروم  .وی از نظر اخشقی زبانزد يمه فامی بهود بهه بچهه يها احتهرام مهی گباشه بها بهرادران و خهوايران خهود خیلهی خهو بهود و در کاريها بها آنهها
مشورت می کرد  ،شههید امی هی چ هدخن مرحلهه بهه ج ههه يهای حه علیهه باره اعهزام شهد و سهرانجام در تهارخ  8361/81/1در عملیهات کهربشی  1بهه درجهه رفیه
شهادت نائ شد و پیکر مطهر

را در گلزار شهدای آباده رش

به خا ساردند

.

روحش شاد و نامش جاودان
وصی نامه:
ان ا هلل اشتری من الموم ین انفسهم و اموالهم بان لهم الج ه
خداوند جان و ما اي اخمان را به بههای بهشه خرخهداری کهرده اسه  .بهه نهام خهداخی کهه در کلیهه کاريهای خیهر مهرا راي مهاخی کهرده و از اعمها و کاريهای زشه
مرا باز می دارد  .به نام خداخی که انسانها را با اخش و صفات نیه

و بهد بهه وجهود آورد  ،بهه نهام خهداخی کهه خیهر و شهر را بهه انسهان الههام کهرد  .ای خداونهد بهزر ،

قادر متعا سااس می گوخم  ،ای آفرخهدگار توانها از آنکهه سهعادتم دادی کهه در رايه قهدم بهردارم و بهرای جههاد و تهش

دسه خهازی که م يهزاران بهار سااسه مهی

گوخم  ،ای دانای بخش ده تو مرا از لجن زار رکود به ن هرد حه علیهه باره يهداخ کهردی  .تهو مهرا توفیه آن دادی کهه خوخشهتن خهوخش را در که م  ،پهی ب هرم کهه
برای چه مرا آفرخدی و آن اه سعادتم دادی تا از میان رايهای فراوان موجود در زندگیم شايراه اخثار حسین گونه را انتخا ک م .
ای خدای من سااس می گوخم زانکه نور عشق را بهر قله مهن تابانهدی و اخهن قله خهامو

مهرا بها نهور عشه فروزانه گردانیهدی و قله پهرتشرم مهرا بها خهادت

آرامش دادی که بدرسهتی االبهبکر اهلل تطمهون القلهو  .ای خهدای بهزر اک هون اخهن ب هدة شرمسهار را بخهارر آن چهه کهه خواسهتم اجابه نمهودی و آن چهه نخواسهته

بودم به واسط لط و کرم عطا نمودی  ،سااس می گوخم  .پروردگهارا بها قل هی سرشهار از عشه بهه تهو و بها قل هی دردم هد از عشه تهو و بها وجهودی آک هده از اخمهان
به تو  ،به درگاي روی آورده ام و می دانم که ناامیدم نخهوايی کهرد  ،پروردگهارا تهو را بهه جهش و عظمه و کرمه سهوگ د مهی ديهم کهه لحظهه ای اخهن ب هدة حقیهر
و گ ه کارت را به حا خود وام باری زآنکه بی لط تو ت ايم .
خداخا از تار و پود وجودم از تو می خوايم تها بتهوانم دربهارة خهود و سهرانجام انسهان يها بی دخشهم  .خهداخا تهو مهرا توفیه آن ده آنچهه در د و عقیهده دارم بهی رخها بهروی
کاغب بیاورم و آنچه می ماند وصیتی باشد  ،وسیله ای برای يداخ  .اک ون در آخر وصیتی دارم خطا به پدر  ،مادر  ،برادران و خوايرانم :
پدر و مادرم خدا را شکر می ک م که والدخ ی چون شما را بهه مهن بخشهید تها در دامانتهان پهرور

خهابم  .افتخهار مهی که م و آن افتخهار اخهن اسه کهه گوشه و خهون و

پوستم را چ ان در دامان سهازندة خهود بهارور کردخهد  ،آن هاه بها روحیهه ای اخثهارگر يمهان گوشه و پوسه و خهون پهرور
فردستادخد تا در جوانه يای اخمان خط خونین سرخ شهادت را آغو

خافتهه را حسهین وار بهه دخهار سهرخ شههادت

باز بابخرد  ،خدای ت ار و تعالی براختان اجر عظیم در نظر گرفته اس .

پدر و مادرم شما که اخ ونهه ابهرايیم وار فرزنهدتان را بهه قربان هاه عشه و وادی سهتیز حه علیهه باره فرسهتادخد اسهتوار باشهید و از قربهانی بهودن اخهن يدخهه تهان بها
آغو

باز استق ا ک ید  ،شما يمانطور که يهم اک هون خکهی از نمونهه يهای اخثهار يسهتید بعهد از شههادتم نیهز خکهی از اسهطوره يهای صه ر و مقاومه و پهاخمردی باشهید

م ادا در عزاخم ل ا

سیاه به تن ک ید  ،نهه پهدر عزخهز و نهه مهادر گرامهی  .در ضهمن در يهر کجهای مهیهن اسهشمی يسهتید شهعار يمیشه ی خادتهان نهرود  :امهام را دعها

ک ید که واقعا" برادران اسشم به امام و امثا امام پابرجاسه  ،خصوصها" ي هام نمهاز کهه دعايها مسهتجا مهی شهود دعها ک یهد و پیهروزی رزم هدگان و ظههور آقها امهام
زمان را خواستار شوخد و خواستار سرن ونی دشم ان اسشم باشید .
دعای فر را زخاد بخوانید که امام زمان  ،امام عصر (عج) ير چه زودتر ظهور نماخد  ،انشاء اهلل اسشم پیروز اس و کفر جهانی نابود .
خداحافظ  -فداخی اسشم  -خعقو امی ی 8361/81/1

خاررات:
موجود نیس .
شهید خعقو امی ی.jpg
شهید خعقو امی ی .jpg1
7811711387

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید حسین اندرز
تاریخ تولد1681/8/4 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
حسین اندرز فرزند ابوالحسن دريشتم تیر ماه سا  8331در سهر گهدار دارا چشهم بهه جههان گشهود  .تحصهیشت ابتهداخی را در دبسهتان ب هه کشغهی نهی رخهز بهه پاخهان
رسانید و برای ادامه تحصهی بهه شهرسهتان سهیرجان رفه و دوران راي مهاخی را در مدرسهه راي مهاخی امیهر ک یهر سهیرجان بهه پاخهان رسهانید  .سها

در امتحهان ورودی

دانشسرای کشاورزی ق هو گردخهد و جهه ادامهه تحصهی بهه دانشسهرای کشهاورزی در سهعادت شههر رفه و مشهغو بهه تحصهی شهد  .در سها دوم کشهاورزی بهود
که به فرمان امام تصمیم گرف که به دفاع از مهیهن باهردازد  ،بهه اخهن ترتیه از ررخه بسهیج نهی رخهز بهه ج ههه اعهزام شهد و در لشهکر  81فجهر و در ج ههه ذوبیهدات
انجام وظیفه نمود  .سا

بعد از  3مهاه حضهور در ج ههه بهه خانهه بازگشه و مجهددا" در سه ر علهم و دانهش شهروع بهه در

خوانهدن نمهود  .بهرای دومهین مرت هه در

تارخ  8361/8/81به ج ههه اعهزام شهد و اخهن بهار يهم در لشهکر  81فجهر در گهردان امهام حسهین (ع) و در ج ههه فکهه و شهريانی انجهام وظیفهه نمهود  .در اخ جها قابه
ذکر اس که عشوه بر شهید برادر شهید نیز به نهام علهی انهدرز بهه مهدت  3مهاه در ج ههه حضهور داشهته و خه

دسه خهود را تقهدخم اسهشم و انقهش نمهوده و در حها

حاضر جزء جان ازان می باشد  .از خصوصیات بارز اخشقی اخشان احتهرام بهه دوسهتان و خهانواده خهود بهود  .خهواير شههید مهی گوخهد  :زمهانی کهه شههید مهی خواسه بهه
ج هه برود  ،خانواده از رفتن اخشان جلوگیری می نمود شههید بهه آنهها مهی گوخهد  :م هر خهون مهن از آخه اهلل مطههری رن هین تهر اسه کهه مهن ن اخهد شههید شهوم و
سرانجام در تارخ  8361/1/13در ج هه فکه به درجه رفی شههادت نائه گردخهد و پیکهر پهاکش ضهمن انتقها بهه زادگهايش در امهامزاده سهید محمهد رودخهور بهه خها
سارده شد .
روحش شاد و نامش جاودان
پیام خانواده شهید :ت ها انتظار دارخم از مل اخران که راه شهیدان را ادامه بدي د و ن بارند خون آنها پاخما گردد .

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداخا تو را ساا

بیکران که معرف خوخش را به من آموختی و پ

عشه بهه راه خهود را در دلهم نشهاندی  ،خهداخا تهرا سهاا

و آگاه ع اخ فرموده ای تا مها بتهوانیم بهه ري هری او قهانون اسهشم را در جامعهه حهاکم بسهازخم  .خهداخا سهاا

بیکهران کهه بهه مها چ هین ري هری الخه

کهه اگهر شههادت راه خهودت نصهی مهن بفرمهائی و مهرا

جزء خاران خودت قرار ديی  .اگر من شهید شهدم وصهی مهی که م بهه خهانواده ام کهه بهرای مهن گرخهه نک هد و زخ ه گونهه باشه د و صه ر و اسهتقام پیشهه ک یهد کهه
خدا صابرخن را دوس دارد بهرادران عزخهزم از شهما مهی خهوايم کهه يمیشهه بهه خهاد خهدا باشهید و اخمهان خهود را اسهتوار سهازخد  ،راه شههیدان انقهش اسهشمی را ادامهه
ديید و يمیشه گو

به فرمان والخ فقیه باشهید  .چهون در زمهان غی ه امهام زمهان (عهج) اسهشم در والخه فقیهه خشصهه مهی شهود  .مهادر مهربهانم مهی دانهم شهما

برای من رنج و زحم بسیار کشیدی و مرا بهه اخهن جها رسهاندی  .از شهما مهی خهوايم کهه مهرا حهش ک هی  ،اگهر خشفهی از مهن دخهدی مهرا حهش ک یهد و مهرا مهورد
بخشش قرار ديید و در پاخان يمه شما را به خدای بزر می ساارم .
خداحافظ ای دنیا
حسین اندرز 83 61/1/13 -

خاررات:
موجود نیس .
حسین اندرز.jpg
حسین اندرز.jpg1
1833313111

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید بهرام ایازی
تاریخ تولد1687/5/1 :
تاریخ شهادت1635/1/18 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
شهههید بهههرام اخههازی فرزنههد بهمههن در تههارخ  8337/1/8در روسههتای خواجههه جمههالی  ،بخههش آبههاده رشه

از توابه شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای مههبي ی و دسه

پرورده مادری مهربان و پدری کشاورز و زحمتکش دخده بهه جههان گشهود  .او کهه عشقهه زخهادی بهه پهدر و مهادر داشه و بسهیار مهربهان بهود دوران کهودکی را در جمه
اعضای خانواده و در روستای خود پش سر گباش تا زمهانی کهه کهود يفه سهاله ای شهد و پها بهه سه ر مقهد

مدرسهه گباشه  .دوران ابتهداخی را بها موفقیه در

دبستان و قار در يمان روستا به پاخان رسهانید و وارد مدرسهه راي مهاخی دکتهر حسهین فهارمی در يمهان روسهتا شهد  .بهرای گبرانهدن دوره متوسهطه رايهی روسهتای علهی
آباد کمین شد و ي رستان کشاورزی را جهه ادامهه تحصهی انتخها نمهود  .در اخهن ي هام ج هی ناخواسهته از رهر بعثیهان عهرا شهروع شهد و وی کهه دانهش آمهوز
سا دوم ي رستان کشاورزی بود به عله عشه و عشقهه بهه انقهش و امهام و کشهور

در حهالی کهه  81سها بهیش نداشه ج جهو و رزم هده جمعهی گهردان کمیه

شد و رايی جیهه يای ح علیه بار گردخد و ير چ د بار که برای دخهدن اعضهاء خهانواده خهود بهه روسهتا بهاز مهی گشه بها نارضهاختی اعضهاء خهانواده روبهرو مهی شهد .
او که رزم ده ای انقشبی و پیرو خط ري هر و پاسهدار و ن ه هانی بهرای اخهران زمهین بهود و دفهاع از کشهور

را بهتهر و مقهد

تهر مهی دانسه ناچهار دسه رد بهه سهی ه

تمام نارضاختی يهای خهانواده زد و بها سهخ ان دل هرم ک هده ای پهدر را راضهی و دوبهاره عهازم ج ههه ی حه علیهه باره گردخهد  .شههید  1مرت هه بهه ج ههه رفه و در
آخرخن نامه خود  ،خ

روز ق

از شهادت برای پدر چ ین می نوخسد:

ناله رايرچ دمی خوايم که خاموشش ک م

سی ه می گوخد که من ت

آمدم فرخاد کن

و از پههدر حههش بههودی مههی رل ههد ودفههاع از اسههشم و حراس ه از انقههش را خکههی از وظههاخ خههود مههی شههمارد و سهها
 8361/1/13در ساع  81ش ي ام شلی

در م طقههه فکههه در ج هههه ح ههو در تههارخ

ار.پی.جی بهه سهوی او تیرانهدازی مهی شهود و در يمهان حهالی کهه مهی خواسهت د زخهر پیهراين را از تهن او بیهرون بیاورنهد و

به پاخش ب دند به درجه رفی شهادت نائ می گردد  .پیکر پا و مطهر او در گلزار شهدای روستای خواجه جمالی به خا سارده گردخد .
روحش شاد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
و من رل ی وجدنی و من وجدنی عرف ی و مهن عرف هی اح هی و مهن اح هی عشهق ی و مهن عشهق ی مهن عشهقته قتلتهه و مهن قتلتهه فعلهی دختهه و مهن علهی دختهه مها
نادخته
( حدخث قدسی )
ير ک

مرا رل ک د خوايد خاف و ير ک

شد و ير ک
دخه ا
پ

مهرا خابهد خوايهد شه اخ و يهر که

که عاشقم شد عاشقش می شوم و ير ک

برگردنم باشددخه ا

کهه مهرا ش اسهد دوسهتدارم خوايهد شهد و يهر که

کهه عاشهقش شهدم او را خهوايم کشه و يهر که

دوسهتدارم شهد عاشهقم خوايهد

را بکشهم دخهه او بهر گهردنم خوايهد بهود و يهر که

کهه

را خوايم پرداخ .

از ستاخش خداوند س حان و درود بهر رسهو اکهرم و ائمهه ارههار و بهاالخص حضهرت مههدی (عهج) و نائه بهر حقهش امهام خمی هی و مله شههید پهرور اخهران و بها

سشم بر پدر و مادر و خوايرانم و برادرانم و آش اخانم .
نمهوده ام در راه اهلل و بهرای پاسهداری و حراسه از انقهش اسهشمی کهه خونههای يهزاران شههید

من بهرام اخازی فرزند بهمن بهر اسها

رسهال و مسهوولیتی کهه حه

و مجروح اس به ج هه آمدم و به ج

علیه ضهد خهدا پرداختهه ام  .مهن گهام نههادن در اخهن مسهیر خهداخی را خه

فرخضهه مهی دانهم و در اخهن فرخضهه مهی دانهم و در

اخن راه اگر دشمن را شکس ديیم پیروزخم و اگر يم کشته شهوخم پیهروزخم  .بهه يهر حها اخهن جهای شهکر پروردگهار اسه بهرای مهن و شهما کهه در اخهن راه بهه درجهه
شهادت برسیم به جاخی می روخم کهه ملکهوتش نام هد کهه بهشهتش نام هد  .مهن زنهدگی ذله بهار را يهی وقه ق هو نخهوايم کهرد مهر سهرخ ( شههادت ) را بهه آن
ترجی می ديم و يمانطور که قل م آگاه اس به آرزوی خودم خوايم رسهید کهه يمانها شههادت باشهد  .يیههات کهه يیجهده سها از زنهدگی مهن مهی گهبرد و ي هوز انهدر
خم خ

کوچهه ام زخهرا کهه از نعمتههاخی کهه پروردگهار بهه مهن داده اسه سااسه زاری نکهرده ام و شهرم ده ام پهیش از يمهه کهه از نعمتههای بهزر خدوانهد ناسااسهی

کرده ام که امام  ،ري هر و مرجه تقلیهد مها روح خهدا خمی هی به شهکن مهی باشهد توفیه نیهافتم آنطهور کهه باخهد در گفتهار
بش اسمش  .افسو

و صد افسو

تفکهر که م و توفیه نیهافتم کهه بیشهتر

که با او يهم عصهر بهوده ام ولهی از والخهتش بههره نجسهتم و بهه فهرامی ش نی دخشهیدم انشهاء اهلل خداونهد مهرا سهعید زنهده ن ههدارد و

شهید بمیراند و چ د کلمه با خانواده و دوستان و آش اخانم .
پدرم درود خدا بر تو باد که با امضاء نمودن رضاخت امه من در حقیقه شههادت امه مهرا امضهاء کهردی  .مهادر عزخهزم مثه کهوه بها
اخی از نام و خاد خدا غاف م ا

و در راه خدا ودخن بکو

و جهوا کهوه اسهتقام اسه لحظهه

کهه يهر چهه بکوشهی کهم اسه  .قامته را بل هد گیهر و نهدای اهلل اک هر خمی هی ري هر سهرده و فرخهاد شههیدان

راه خدا را به مردم برسان که يمانا فرمهان مها پیهروی از اسهشم و قهرآن اسه و اگهر شههید شهدم جسهد مهن را در مسهجد ولهی عصهر (عهج) ب بارخهد تها پهدر و مهادرم و
اقوام روی من را ب ی د ولی پدر و مادرم امکان دارد اتفاقی بیفتد کهه جسهد مهن بدسه شهما نرسهد امها از شهما خهوايش مهی که م صه ر را پیشهه خهود قهرار ديیهد و خهاد
شهیدان کربش را زنده ن هدارخد و ير وق که دلتان گرف بهه گلهزار شههدا بروخهد تها آن شهیريای شههید را ب رخهد و شهما مهادرم اجهر مهرا از بهین ن رخهد فکهر ک یهد کهه
ش عروسی من اس يمانطور خوشحا باشید و با گرخه خهود دشهمن را شهاد نک یهد  ،پهدرم مهرا به خش کهه بهرای شهما کهاری نکهردم و اگهر ق هری بهراخم موجهود بهود
اخن شعر را روی ق رم ب وخسید :
ير ک

که تو را ش اخ جان را چه ک د

دخوانه ک ی ير دو جهانش بخشی

فرزند و عیا و خانمان را چه ک د
دخوانه تو ير دو جهان را چه ک د

اخن مکت اسشم اس که باخون حفظ می شود يمچون درختی که باآ زنده می شود
و چ د کلمه با شما برادران و خوايران :
برادران شخصی خوخش را بازخابید و بهه خهود برگردخهد  .خهوا را بهه خهوا بسهاارخد و چشهمهاختان را ب شهائید و بها بیهداری بهه بوتهه فري ه
فري

وارداتی بدرائید و آدا اسشمی را احیها ک یهد  ،نهوامی

بهه نسهیان کشهانده را بخهارر بیاورخهد و سه ن را دوبهاره بهه پها دارخهد و بهبر را بیافشهانید و خشصهه غهرور

خود را خرد ک ید و اسلحه زمین افتاده شهیدان را بردارخد و به پیش که مستضعفان جهان در انتظار شماخ د
ای برادران بج ید با نف

آ بديیهد و از پوسهتین

خوخش تا در جهاد اصغر موف باشید .

و تو ای خوايرم حجا  ،حجا  ،حجا را رعاخ کن که چون شههدا بخهارر خهدا رفتهه انهد و خهدا يهم مهی گوخهد حجها باخهد رعاخه شهود  .خهوايرم تهو مهی تهوانی
زخ

گونه باشی تو مهی تهوانی فارمهه وار زنهدگی ک هی و خشصهه مهی تهوانی سهمیه و نهرج

گونهه باشهی و خشصهه بهرادران مهن  ،عارفانهه پهیش رفهتم و اخهن راه را

پبخرفتم و با بصیرت خوخش در اخهن راه رفهتم و اگهر از اخهن ب هده حقیهر اشهت ايی رسهیده مهرا ب خشهید و خشصهه در آن غهرو سهرخ نسهیمی کهه از ج ههه يها مهی آمهد
نجواک ان در گوشم زمزمه کهردم مهن از رودخانهه ای خهون از شهاخه يهای سهرخ گبشهته ام  .خهون زخ های شههیدان را کهه بهر زمهین نوشهته بودنهد يیههات مهن البلهه را
دخده ام و عطهر حاصه از آن را بوئیهده ام و بهر دخهدگان رفهشن بهی پهدر بوسهه زده ام و وضهوخی بها خهون گرفتهه ام و بهر پیکهر شههیدان بهی سهر و دسه نمهاز عشه
خوانده ام  ،به مسل عش مردان خدا رفتم  ،درپهاوه بهه آرام هاه فرزنهدان حسهین (ع) رفهتم و سهشحهای بهی صهاح آنهها را دخهده ام  ،ل هان خهوخش را بهر آنهها نههاده و
بوسه زدم  ،در میعادگاه عش انجا که چمران  31ساع مردانهه از اسهشم دفهاع مهی ک هد و آن زمهین خهونین آرام مهی گفه ای نسهیم سهشم را بهر مهادرانی برسهان کهه
فرزندان خوخش را در راه خدا داده اند  ،سشمم را به پدران در پشه ج ههه برسهان کهه بهه نهدای حسهین زمهان ل یه

گوخ هد و بهه ج ههه بشهتاب د و حهاال مهن حقیهر مهی

خوايم سشح خون گرفته چمرانها  ،ديقانیها را برگیرم و بهر دشهمن بتهازم و خهون کثیه او را برخهزم و عارفانهه ب هوخم کهه ای خهدای خهود حهافظ اخهن مهرز و بهوم بها
و ما ريساارخم با خمی ی تا شهادت  .و اخ

در اخهن دنیها نظهاره گهر انسهانهاخی يسهتیم کهه از تمهامی نعهم مهادی د ک هده انهد و بدخهدار خهدا شهتافته و دخهدار جانهان را

بهتر از ير چیز دانسته اند و با اخن عملشان درسهاخی به تمامی استعمارگران داده اند.
و خشصه خ

وصی به دو برادر کوچکم حج اهلل و روح اهلل :

به حج اهلل و روح اهلل ن وئید  ،ن وئید بهرام بهه سهفر رفتهه  ،ن وئیهد ا زسهفر بهاز خوايهد گشه و بهتهرخن و زخ هاترخن يدخهه يها را براختهان بهه ارمغهان خوايهد آورد  ،بهه
خههدا قسههم ب وئیههد بخههارر آزادی شههما  ،يههزاران تههرکش خماههاره را در ج ههو کشههور در سههی ه خههوخش جههای داد  ،ب وئیههد بههرای اسههتقش مههیهن خههون بهههرام بههر تمههام
مرزيای غر و ج و کشور بهر زمهین رخخه  ،ب وئیهد بهه خهارر اسهشم سهرمای غهر پايهای او را فرسهوده سهاخ و در ج هو در آفتها داغ دشه ع ها
عر رخزان آموز

دخهد و امها اگهر مهن در غهر خها ج هو شههید شهدم بهه بهرادرانم واقعیه را ب وئیهد  ،ب بارخهد قله کوچه

نفرت يمیشه ای از استعمار بهر د آنهها رخشهه بدوانهد کهه چهرا عکه
خی

بهرادر را بهزر کهرده انهد  ،چهرا مهادر

بهرادرت

حجه اهلل و روح اهلل شهکا بهردارد و

دخ هر نخوايهد خ دخهد  ،چهرا گونهه يهای مهادر يمیشهه

اس  ،چرا خواير شما را بیشهتر دوسه دارد و چهرا پهدر مح تهی بهیش از ق ه بهه آنهها دارد و چهرا بههرام دخ هر بهه خانهه بهاز نمهی گهردد بهه بهرادرانم واقعیه را

ب وئید مهی خهوايم بهرادرانم دشهمن را بش اسه د  .امارخالیسهم و اسهتعمار را بش اسه د و يهر روز خودشهان را امتحهان ک هد  .قهد و وزن خهود را انهدازه ب یرنهد و ش اسه امه
خود را ور بزن د و ير روز فانسخه بهرام را ب ی هد و يهر روز پهوتین بههرام را باوشه د و بها قمقمهه بههرام آ بخورنهد .ب بارخهد بهرادرانم بجهای تهوپ  ،نارنجه
ترانه سرود م ارزه بیاموزند و خشصه ب بارخد حج اهلل و روح اهلل ير دو با يم شهید شوند .
والسشم
حقیر بهرام اخازی 8361/8/13 -
خاررات:
موجود نیس
بهرام اخازی.jpg
1876663117

و بجهای

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید سعید شاهدی
تاریخ تولد1684/1/18 :
تاریخ شهادت1635/11/61 :

نام مدرسه :هنرستان کشاورزی
زندگی نامه:
سعید شهايدی فرزنهد محمهد حسهین در تهارخ  8331/8/13در خهانواده ای فري هی  ،فريیختهه  ،مهبي ی و روحهانی متولهد شهد  .جهد مهادری او مرحهوم حضهرت حجهه
االسشم و المسلمین حا سید محمود ابطحهی از سهادات جلیه القهدر و از علمهای نهی رخهز بودنهد  .سهعید تحصهیشت ابتهداخی خهود را در دبسهتان ايلهی نهی رخهز بااخهان
رسهانید وبهرای ادامهه تحصهیشتش وارد مدرسهه راي مهاخی ولهی عصههر (عهج) نهی رخهز شهد  .په

از اتمهام اخههن دوره تصهمیم گرفه در رشهته مهورد عشقهه خهود خع ههی

کشاورزی ادامه تحصهی بديهد لهبا در ي رسهتان کشهاورزی فسها تحصهیشت خهود را ادامهه داد  .سهعید دارای اخشقهی خهو و بسهیار متواضه و فهروتن و بسهیار احتهرام
گبار و در ير کاری با بزرگتريا مشورت می کرد  .سهعید بهرای اولهین بهار در تهارخ  8363/1/81بهه ج ههه اعهزام شهد و سهه مهاه در گهردان فجهر بهه م هارزه پرداخه  .او
برای دومین بار در تارخ  8363/88/8در سها چههارم دبیرسهتان تحصهی را ريها مهی کهرد و بهرای خهاری رزم هدگان عهازم میهادخن ن هرد گردخهد اخهن در حهالی بهود کهه
فرمانده گردان فجر به سعید می گوخد ما در حها تهدار عملیهات يسهتیم و بهه وجهود او نیهاز دارخهم .اخهن بهار سهعید در م طقهه شهلمچه و درعملیهات کهربشی  1شهرک
می ک د وپ

از م ارزه ای روالنی در تهارخ  8361/86/36بهه آرزوی دخرخ هه خهود مهی رسهد و پیکهر مطههر

در گلهزار شههدای نهی رخهز بهه خها سهارده مهی شهود .

سعید انسانی پا و از دنیا برخده و اي قلهم بهود کهه سهعادت را در شههادت خافه  .او مهرد عمه بهود و در دفتهر خهارراتش اخهن بهه خهوبی پیداسه  .قطعهاتی ادبهی بهه
رشته تحرخر در آورده که يمه از آتش وجود
روحش شاد  ،خاد

سخن می گوخد .

گرامی باد و نامش جاودان

وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحس ن البخن قتلوا فی س ی اهلل امواتا ب احیاء ع د ربهم خرزقون 8
اگر اخن ج

 16سا يم رو بکشد ما اخستاده اخم  ( " .امام خمی ی )

" قرآن کرخم "

يم اک ون که ما انقش کردخم باخد آنرا ادامه بديیم وگهر نهه انقشبمهان مان هد اکثهر انقشبههای جههان محکهوم بهه مهر و نهابودی اسه و فقهط باخهد تکیهه مها بهه خه
چیز باشد  ،آن يم اهلل  ،ت ها انقش کافی نیس بلکه باخد انرا نیهز ن ههدارخم و حها کهه رژخهم بعهث عهرا بهه تحرخه

آمرخکها تجهاوز بهه خها عزخزمهان کهرد بهرای از
و حیثیه مملکهتم دفهاع کهرده و حتهی تها

بین بردن انقش به فرمان زعیم عالی قدر حضرت آخه اهلل امهام خمی هی برخاسهته و حرکه بهه ج ههه نمهودخم تها از نهامو

آخرخن قطره خونم در برابر ظلم و جور اخستاده و حتی جان خهود را بهرای انقهش فهدا خهوايم کهرد  .مهن خهون خهود را بهه روی رخ ههای خوزسهتان خهوايم رخخه  ،امها
حاضر نیستم ب شی م و ظلم را متحم شوم و سفار

من به پهدر و مهادرم اخهن اسه  :پهدر جهان توخوشهحا بها

آقا حسین را ادامه بديد و چون کويی در مقاب اخن مصهی
سشح اس و تو زيرا جان درس فرامو
ال و باشید و در

کهه تولهدی دوبهاره اسه صه ور بها

کهه توانسهتی فرزنهدی تحوخه اجتمهاع ديهی کهه راه

 .و ای بهرادرم مههدی در

نشهود و خهوايرم زيهرا و حمیهد و میهثم عزخهزم مهرا حهش ک یهد و در

خهود را فرامهو

مکهن کهه اخهن برتهرخن

خهود را چ هان بهه پاخهان برسهانید کهه بهرای دخ هران

قرآن خوخش را نیز .

ای پدر و مادر و برادران و خوايران مرا حش ک ید و برای من از يهر کسهی حهش بهودی بطل یهد و بهه يهر که

کهه دخدخهد ب وئیهد کهه مهرا حهش ک هد و ای دوسهتان

و ای کسانی که زنده ماندخد  ،يیچ اه نماز ش را تر نک ید کهه اخهن ت هها راه اسه  .اخهن ت هها په ارت هاری مها بها خداسه و شهما را بهه مههدی موعهود سهوگ د مهی
ديم که اخن پیر جماران را يرگز و يرگز ت ها ن بارخد  .ای پدر بهزر روحهانی مهن از اخ کهه فرزنهد شهما شههید شهده ناراحه ن اشهید  .وصهی مهن اخهن اسه کهه پهدر
بزرگم بر من نماز ب بارد ( حتما" ،حتمها" -حتمها") و پهدر و مهادر و پهدر بهزرگم در نیمهه شه مهرا بسهاارند  ،مهن را بها ل ها

خهود بسهاارند و بهر سه

ق هرم ب وخسه د

کسی که به آرزوی خود رسید .خداخا تو را شکر می گوخم که دنیها را بهر مهن سهخ کهردی تها يمهواره بیهاد تهو باشهم  ،خهداخا تمهامی خوبیههای دنیها را بهر مهن سهخ و
شیرخ یها را تل گردان تا يمواره بهه خهاد تهو باشهم  .از تمهامی شهما التمها

دارم  .مهن بهه سهوی خهدا مهی روم  .ای کها

صهديا جهان داشهتم و در راه خهدا مهی دادم .

خداخا ما به سوی تو می آئیم ما را بابخر .
خداخا خداخا تا انقش مهدی خمی ی را ن هدار
" والسشم"

خاررات و نوشته يای شهید سعید شايدی :
" اش "
خداخا دلم ت

اس  ،دلم چهون آتهش شهعله ورمهی سهوزد  .خهداخا آتهش د  ،وجهودم را آ کهرد  ،بخهار کهرد  ،خهداخا دوسه مهی داشهتم بسهوزم در عشهق نهه درون

حر مردم  ،از آنهاخی که بدتر از خ جريای زيهر آلهود از آن چشهمهای پلیهد و کثیه مهی دانهم  ،خهو مهی دانهم کهه يهر گهاه اخهن شهعله بهه پها خیهزد بهرای خهامو
کردن آن باخد ب رخم  ،از درون خود بشدت ب رخم  ،تل و با شدت ب رخم  .باخد اش

رخزم تا که چشم بخشکد ،چشم من بخشکد .

" تولهد"
وقتی تو متولد می شوی يمه خ دان يست د و تو گرخان  ،کاری کن وقتی مهی میهری يمهه گرخهان باشه د و تهو خ هدان  ،وقتهی انسهان متولهد مهی شهود اولهین کهاری کهه
می ک د گرخه می ک د  ،ان ار می فهمد که به جهاخی پها گباشهته کهه يمهه ا

رنهج اسه و مسهوولی  .آره دنیها دار مکافهات اسه و بهرای کسهی کهه وارد سهختی يها و

مشقتها شده باشد سخ اس و مشک  .آری ما انسهانها پها متولهد شهدخم امها آخها پها مهی میهرخم ؟ آخها يمهانطور کهه آمهدخم بهر مهی گهردخم ؟ در 86الهی  87سها
پیش تو ای پسر در خانواده ای متوسط متولد شدی که بعد از تولهد خهوخش بمهدت  87سها بهه خهوا غفله فهرو رفه  .يهم اک هون دارد از خهوا  87سهاله بیهدار مهی
شود  .بدرستی تولد او آن وق اس که از خوا بیدار شود و موقعی خوخش را در ک د .

خاررات:
موجود نیس .
سعید شايدی.jpg
1316363161

نام حوزه بسیج دانش آموزی  :نی ریز
نام شهرستان :نی ریز

شهید محمدحسین کردگاری
تاریخ تولد1688/6/11 :
تاریخ شهادت1638/11/5 :

نام مدرسه :هنرستان نواب صفوی
زندگی نامه:
محمههد حسههین کردگههاری فرزنههد علههی در تههارخ  8333/3/16در شهرسههتان نههی رخههز در خههانواده ای متههدخن و مههبي ی قههدم بههه عرصههه وجههود گباش ه  .وی يمچههون
برادران شهید

ح ی و محمدرضها از اخهش اسهشمی برخهوردار بهود و اخهش نیکهوخش باعهث شهده بهود افهراد خهانواده شهیفته او گردنهد  ،بخصهو

زخادی به او داشت د  .چهه نیکهو ع هادت مهی کهرد  .او در زادگهايش دوران تحصهی خهود را از دبسهتان فري ه

بچهه يها عشقهه

اسهشمی آغهاز کهرد و دوره راي مهاخی را در مدرسهه شههید

مصطفی خمی ی و دوره متوسطه را در ي رستان خدمات شهید نهوا صهفوی گبرانهد  .زمهانی کهه م هارزات انقهش را در او خهود دخهد بها آنکهه کهم سهن و سها بهود بهر
علیه رژخم با آگايی عمی از مفاسهد و ج اخهات آن در تظهايرات و رايایمائیهها شهرک مهی کهرد بهه رهوری کهه در خکهی از اخهن تظايراتهها توسهط مهنموران رژخهم مهورد
ضر و شتم قرار می گرف .
پ

از پیروزی انقش در سااه پاسداران مشغو به فعالی

شد و به امر امام (ره) و به م ظور دفاع از اسشم و ورن اسشمی عازم ج هه گردخد .

خانواده وی چ ین می گوخ د  " :بخارر کمی سن  ،باريا به بسهیج مراجعهه کهرد ولهی از اعهزام اخشهان ممانعه شهد امها او بها تغییهر در تهارخ تولهد خهود موفه بهه اعهزام
شد" .وی در ج هه کردسهتان  ،عملیهات فهت الم هین  ،آزاد سهازی بسهتان  ،والفجهر مقهدماتی  ،خی هر  ،بهدر  ،م طقهه زبیهدات  ،شکسه حصهرآبادان و عملیهات والفجهر 1
حضور داش .
يمرزمان وی چ ین ابراز می دارند :
" بی رخا و ش زنده دار بود  .و برای خود ق ری حفر کرده بود و ير شه بعهد از اخ کهه يمهه بهه خهوا مهی رفت هد  ،درون آن ق هر مهی رفه و تها صه بهه نمهاز و ذکهر
خدا مشغو مهی شهد و حتهی خک هار در حها نمهاز عقهر پیشهانیش را مهی گهزد و اخشهان متوجهه نمهی شهود  ،در عملیهات بهدر مجهروح مهی شهود  ،او را بهه بیمارسهتان
مشهد م تق می ک د  ،زمانی که به يو

می آخد از بیمارستان فرار می ک د و با توجه به اصاب شدخد مو انفجار مجددا" خود را به ايواز می رساند" .

سرانجام در عملیات والفجهر  1در تهارخ  8363/81/1بهه درجهه رفیه شههادت نائه مهی شهود و پیکهر مطههر
شود.

در گلهزار شههدای شههر نهی رخهز بهه خها سهارده مهی

روحش شاد و رايش مستدام
پیام خانواده شهید  :اک ون رسال ما و دخ ران اخجاد فضاخی اس کهه آرمهان شههدا رله مهی نماخهد  ،باخهد جامعهه در مسهیری حرکه ک هد کهه تکهرار مظلومیه شههدا
را شايد ن اشیم و در ص پیام رسانان خهون مقهد

آنهها غائه ن اشهیم و از ارزشههای شههیدان و اشهاعه فري ه

شههید و شههادت حفاظه ک هیم و بهرای تحقه اخهن

امر مهم يی اقدامی زخ اتر از ادامه راه خونین آنها نیس  ،باخهد خهون پها شههدا اخهن شهقاخ يهای نوپهاخی کهه بها حراسه از وجه بهه وجه خها مهیهن اسهشمی و
با حراسه از باوريهای اصهی اسهشمی و م هارزه بها يهر آفتهی از کفهر و نفها و سهاز

دارخهم و

تها مهر اخسهتادند و آنچهه داشهت د در راه دوسه اخثهار کردنهد را پها

وارثان به حقی برای وصاخا و سفارشهای آنها باشیم و ن بارخم راه و يد شهدا بی ريرو بماند .
وصی نامه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوندا تو شايدی و صدای لرزانم را می ش وی که :
اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمد رسو اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل .
اعوذ باهلل من الشیطان رجیم
ان البخن ام وا و البخن ياجروا و جايدوا فی س ی اهلل اولو

خرجون رحمه اهلل و اهلل غفور الرحیم .8

يمانا آنان که اخمان آوردند و آنان که يجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا امید دارند به رحم خدا و خدا اس آمرزنده و مهربان .
سوی دخار عاشقان رو به خدا می روخم

بهر والی عش او به کربش می روخم

سشم بر محمد مصطفی ( ) پیام آور آزادی و سهشم بهر او کهه رحمهه للعهالمین اسه و سهشم بهر او کهه شهفی مهؤم ین اسه و سهشم بهر امهام علهی (ع) کهه شهاخص
اخمان اس و سهشم بهر او کهه عهین عهدال اسه و سهشم بهر امهام حسهین کهه اسهوه م هارزه و شههادت اسه و سهشم بهر او کهه فرخهاد خروشهان مظلهومین در تمهامی
عصرياس و سشم بر او که نامش و خاد
(عج) که ح

 ،خونی بهه سهرع وقه و بهه گرمهی خورشهید در رگههای رزم هدگان کهربشی اخهران مهی دوانهد و سهشم بهر صهاح الزمهان

المتین برای جهان و جهانیان اس  ،وصی نامه خهود را بهه رشهته تحرخهر در مهی آورم گهو اخ کهه اخهن چ هدمین وصهی نامهه ای اسه کهه مهی نوخسهم و

شاخد سرنوش اخن خکی يم مث بقیه پاره شدن باشد امها اخهن بهار احسها
زخاد عمر نخوايم کرد  .احسا

مهی که م کهه اخهن وصهی نامهه مانهدنی اسه و بهه خهارر يمهین يهم ظ هتش مهی که م و

می ک م کهه يمهه چیهز از يمهه رهر تغییهر کهرده اسه  ،آسهمان بهرای فرشهت ان ت ه

شهده اسه زمهین از وجهود مهن احسها

س ی ی می ک د  ،کويها دارند بر سهر مهن فهرود مهی آخ هد  ،خورشهید در صه دم و صه ح ايان مهرا بها حاله عجی هی مهی ن هرد  ،سهتارگان در گهو
ک د  ،حال يای عجی ی در خود احسا

می ک م  ،عمر چ هد سهاله ام را جهز خه

خهوا و رؤخهای کوتهاه نمهی بیه م  ،تها ک هون خیها

يهم نجهوا مهی

مهی کهردم کهه بهشه در

انتظارم لحظه شماری می ک هد و بها اخهن خیها از خوشهحالی در پوسه خهود نمهی گ جیهدم  ،يهر لحظهه م تظهر مشقهات او بهودم  ،يهر وقه يهم  ،يمسه ری شههید
می شد احسا

می کردم که با قیام و شهادت به مشقات او نزدخکتهر شهده ام امها  ،امها اآلن مهی بیه م کهه يمهه خیها بهود آنچهه در انتظهارم بهود ظلمه و آتهش بهود

و عمرم پوچ و يی .
آنچه که می گوخم نه ناامیدی از رحم خداسه  ،کهه حقیقتهی تله اسه از خداونهد شهرم دارم از گبشهته مهی ترسهم و راه آخ هده را نمهی بیه م امها نمهی تهوانم گرخهه ام
را پ هان ک م  ،وقتی احسا

می ک م که فردا مث دخهروز باخهد بهین مهن و او فاصهله باشهد بغهض گلهوخم را مهی فشهارد و بهاالخره او يمیشهه نهاظر بهود قطهرات لهرزان و

توأم با شرم سارخم را می بی د که بر روی ش های داغ و معطهر ج ههه مهی رخهزد  ،خهداخا قله م در فشهار اسه  ،روحهم در قفه
اس  .خداخا روحم را ب یر  ،جانم را ب یرد و بهه قهو شههید چمهران (ره ) عشهقم را ب یهر  ،نمهی خهوايم دخ هر احسها
رسهد ،

اسه دنیها و آسهمان بهر مهن ت ه

شهده

که م کهه شهعله يهای عشهقم تها سهتارگان مهی

نمههی خهوايم دخ ههر خههود را فرخه ديههم  ،نمههی خهوايم دخ ههر از تههو دور شهوم  .خههداخا  ،گم ههامم بمیهران  ،غرخه وار خههونم را برخهز و پیکههرم را ناشه اخته

بابخر  .پروردگارا دستم را ب یر که شیطان در کمین من اس تا مرا به زمهین بزنهد و نیهز گ هاه بها يمهه سه ی یش مهرا تهدخهد مهی ک هد  .خهداخا از تهو پهوز

مهی رله م

 ،رحم کردی  ،عصیان کردم  ،دعوتم کردی فرار کردم  ،عطا کهردی خطها کهردم  ،عفهو کهردی  ،گ هاه کهردم  ،و اک هون دسهتم بهه سهوی تهو دراز اسه دسه مهرا ب یهر
و مرا به سوی خود فراخوان  ،دخوار دنیها بل هد اسه از روی آن نمهی تهوان گبشه از تهو مهی خهوايم دسهتم را ب یهری کهه جهز تهو دسهت یری نیسه  .اگهر مهن بهه تهو
عش نورزخدم اما می دانم که تو عاش يمه ب دگان يستی .
خداخا نمی خوايم دخ ر پیکر آغشته به خون دوسهتانم را ب یه م  ،نمهی خهوايم خهود را بها دنیها سهرگرم که م  .اگهر قهرار اسه عمهرم چ انکهه گبشه ب هبرد دخ هر از تهو
عمر نمی خوايم کا

رؤخای دخش م به حقیق می پیوس که تو ارحم الراحمی ی  ،الهی رضا" برضائ

که تو خیرخواه مؤم ی ی .

جهان بديهد و مهن کهه غهشم اوخهم دريهوای خ ه

ای خدا منِ شرمم می آخد که ري رم و مهوالخم امهام حسهین بها آن مظلومیه وآن يمهه مصهی
بستر راح جان بديم  .خداخا سری که قرار ن اشهد درراه دوسه فهدا شهود يمهان بهه کهه بهه سه
يمان به که زخر خا پشیمان پوشا نده گهردد  .خهداخا حهر زخهاد دارم امها اخ ه

و غهر در دنیها در

نهدام کوبیهده شهود و جسهمی کهه در راه دوسه تکهه تکهه نشهود

مجهالش نیسه  .امها شهما ای مهردم قهرمهان ای امه رسهو اهلل ای شهیعیان علهی ،

ای ريروان امام حسین  ،ای عاشقان صاح الزمان بدانید که امروز روزی اس که اسهماعی گونهه باخهد بهه قهر بها ن هاه شههادت رفه  .امهروز کهه په

از گهب شه سها

لیان از زخر خوغ استعمار بیرون آمده اخم می بی یم که ابر ظلمتهها بهار دخ هر دسه بهه دسه يهم داده انهد و بهرای نهابود کهردن انقهش نقشهه کشهیده انهد و مهی خواي هد
ما را به دام بی دازند و اسشم را نابود ک د ولی نه اسشم از بهین نمهی رود  ،چهون از زمهان خلقه انسهان بهوده تها زمهان ظههور امهام مههدی (عهج) خوايهد بهود و الهی خهوم
القیامه يمین اسشمی که امروزه گروه  ،گروه از جوانان را بهه سهوی قربان هاه حه مهی کشهاند و مهن يهم مهی روم تها بهه نهدای امهامم ل یه

گهوخم چهرا کهه يهر دردی

ر ی ی دارد و ر ی درد روح  ،خداس و مط او ج هه اس .
من را اخن گونه مهادرم سهاخته کهه حهر باشهم و در راه اسهشم فهدا که م جهان را در راه يهد امهام  ،زخهرا امهام عزخزمهان مهی فرماخهد مها باخهد در راه اسهشم فهدا شهوخم .
اسشمی که درخشش خون می خوايد و اخن خهون جوانهان اسه کهه بهرای آن رخهزان اسه  ،خهونی کهه رنه

آن رنه

بهشه و در زخهر آن کلیهد بهشه نهفتهه اسه

و قرآن می گوخد ای آرامش خافتهه وجهودی کهه عمه صهال انجهام دادی  ،حه و صه ر را پیشهه کهردی  ،پ هداريای ت هايی را بهه دور افک هدی  ،چشهم ب شها و جمهالش
را مشايده کن  ،در حالی که يم تو از خدا و يم خدا از تهو کمها رضهاخ را دارد  ،بهه خیه ب هدگان خها

خهدا داخه شهود از آنچهه خهدا وعهده داده بهود از آن شهم و

به جوی بهش وعده داده شهده در آی اخهن بهشهتی کهه خداونهد قهرآن اخ ونهه از او نهام مهی بهرد  .مهن مهی روم تها يمان ونهه کهه سهرور شههید بهشهتی مظلهوم گفه
بهش را به بها گیرخد نه به بهانه  .می دانم که شهادت انتخابی اس آگايانهه کهه يهر فهرد مسهلمان بهرای رسهیدن بهه آن باخهد م هارزه ک هد  .از م هارزه کهه بهین ظهالم و
مظلوم اس گرخزی نیس م ارزه ای که در خ

سر مظلوم بها شهکمی گرسه ه ولهی اخمهانی قهوی و در خه

سهو ظهالم بها يمهه نظهام پیچیهده و شهکم سهیر ولهی تههی از

اخمان و ما می ج یم و چیزی برای از دس دادن ندارخم  ،کشته مهی شهوخم و بهه شههادت مهی رسهیم  ،خهداخا مها جهز رضهای تهو يهدفی نهدارخم تهو شاخسهته پرسهتش و
ع ادت يستی و جز راه تو راه دخ ری نخوايیم گزخهد  .خهداخا مها در اخهن م هارزات پهی گیهر بهه تهو  ،توکه و از تهو پیهروزی و مهدد مهی خهوايیم و شههادت را پیشهه مهی
ک یم و تو ای گر  ،آمرخکا ارمی ان دارخم که از بین خوايی رف و امام روحهی لهه الفهداء مهی گفه کسهی کهه مهی گوخهد دعها ک یهد کهه مها شههید بشهوخم دخ هر نمهی
ترسد از اخ که آمرخکا نیرو بفرستد تها آنهها را شههید و بهه شههادت برسهان د  .امهروز روز پیکهار اسه و در کهربشی اخهران امهروز  ،روز عملکهرد آن شهعارياخی اسه کهه در
کوچه يای شهر و کشورمان سردادخم و خشصهه امهروز  ،روز فهدا شهدن يهزاران  ،يهزار جهوان مثه علهی اک هر اسه  .امهروز  ،روز قطه شهدن دسه و پهای ابوالفضهلها
اس و بعد از اخن شهادتها روز اسارت زخ

ياس  .من آگايانهه رفهتم زخهرا خهدا بهه مهن آگهايی داد تها چ هین روزی را بها چشهم حقیقه ب یه م  .مهن بسهیجی يسهتم و

در بسیجی بودن خود افتخار می ک م  .چرا که بسیج اردوگاه حسهین اسه علهی اک ريها پهرور
مکان مقد

مهی ديهد و قاسهم يها را بهه کهربش مهی رسهاند و جوانهانی کهه وارد اخهن

ج هه می شهوند و خهدم مهی ک هد يهی زبهانی قهادر نیسه از آنهها قهدردانی ک هد بجهز خداونهد سه حان کهه بها شههادت رسهاندن اخهن عزخهزان از آنهان

قدردانی ک د  ،راستی چه صفاخی دارد انسان عملی را انجام ديهد کهه خهدا از او قهدردانی ک هد  .آن يهم بهه قیمه بهشه  ،په

مهن بهه شهما بهرادران بسهیجی سهفار

می ک م که خودتان را بدانید که نهزد حسهین زيهرا خیلهی مقهر يسهتید  .خهداخا شهکرت کهه مها را بهه اخهن راه داشهتی تها خهدمتی نهاچیز در برابهر نعمتههای بهی پاخانه
انجام ديیم و بسیار دق ک ید برادران که غرور در قل تان راه نیابد که شهیطان شهش يهزار سها خهدا را ع هادت کهرد لکهن چهون تک هر ورزخهد و مغهرور شهد رانهده گشه
و مردود شد  ،پ
مردم م

بکوشید که عم خهود را بهرای خهدا خهالص ک یهد و ت هها بهرای او مجايهده ک یهد و از غهرور و نخهوت باريیزخهد و بهدانیم کهه اخهن مها نیسهتم کهه بهر

گباشته و به ج هه آمده اخم بلکه اخن خداوند اس که بر ما م

گباشهته و توفیه جههاد را بهه مها عطها فرمهوده اسه  .خهداخا مهن بهه عشه زخهارت آقها امهام

حسین (ع) عزم کربش کرده ام و به سوی ج هه آمده ام بیش از اخهن نمهی تهوانم بهه عشه زخهارت کهربش صه ر که م و بهه زخهارت مهی روم زخهرا خهو مهی دانهم در اخهن
موقعی برای زخارت کربش چیس آن به شهادت رسیدن در راه رضای تو اس .
خداخا مرا آگاه از اخن راه کردی
به وص کربش آسان رسیدن

دلی گمراه را آگاه کردی
شهادت راه را کوتاه کردی

که زخارت حقیقی و مع وی يمان شهادت اس که به مقام تهو مهی شهود رسهید و يهم آقها حسهین را زخهارت کهرد و در اخهن راه ت هها خواسهته مهن از تهو بخشهش گ ايهان
من اس و ای خدا تو خود می دانی که جز تو کسهی را نهدارم  ،په

ای خهدای کهرخم گ ايهانم را بهه حه حسهین شههید به خش کهه فقهط بهرای رضهای توبهه اخهن جها

آمده ام و دوم اخ که اخن امام عزخز و جمههوری اسهشمی را تها ظههور حضهرت مههدی بهرای اخهن مله سهتم کشهیده و اسهشم عزخهز حفهظ بفرمها و شهما ای امه حهز
اهلل برادرم و خوايرم بدانید که شما انقش کردخد شما جهان را بهه ج ه و جهو

انداختهه اخدشهما بهه خهدا متصه شهده اخهد شهما بهه ائمهه معصهومین پیوسهته اخهد خهود

را ن ازخد و مغرور يم نشوخد عق نشی ی نک ید محکم باشید شهما علیهه جههانی ق هام کهرده اخهد و بهالط جههانی نیهز علیهه تهو بهه پها خواسهته اسه  .ای بهرادر و خهواير
شما ای رسهال حسهین بهر دو
شماس  ،خ

و پهرچم اسهشم بهر دسه بیائیهد رايهی را کهه شهروع کهرده اخهد بهه پاخهان برسهانید خهون پها و مطههر شههداء شهايد کهار و تهش

لحظه سستی برابهر بها نهابودی خهودت و اسهشم اسه  .بهرادر و خهواير اگهر خانهه ات و شههرت را وخهران کردنهد دوبهاره آن را بسهاز  ،اگهر فرزنهدت شههید

شد دوباره تولید نس کن اگر مزرعه ات را آتش زدند دوباره به زراعه باهرداز و اگهر خهدای ناخواسهته بهی ري هر شهدی خهودت ري هر شهو امها اخهن پهرچم سهرخ حسهین را
که امان اس محکهم ن ههدار و م هبار بهر زمهین بیفتهد  ،فرخهاد بکهش و از خهدا بخهواه تها تهو را خهاری ک هد تها انتقهام مظلومهان و مستضهعفین جههان را از مسهتک رخن

ب یری  .ای مل مسلمان تاب ري رخ بها

 ،نهزد خهودت حسها کهن جهز او چهه کسهی مهن و شهما را از فسهاد ستمشهايی نجهات داد  ،په

کن  .شکر خداخی را که از ير نعمتی عزخزتر اس با پیهروی از او بهه جهای آور و اال م تظهر بها

فرمهانش را آوخهزه گهو

تها مثه قهوم ب هی اسهرائی ذلیه و خهوار شهوی  .از خهدا بخهواه تها او را

برای تو و اسشم حفظ ک د  ،امام را دعا ک یم و يرگز از او جدا نشوخد که راه شهیدان را ت اه می ک یم و راه دخ ری نروخم که به شیطان م تهی می شود .
و اما وصیتی چ د به خانواده ام  :پدر و مادر گرامهی ؛ ای اسهطوره يهای صه ور در برابهر مصهائ مهی دانهم کهه مفقهود شهدن محمهد رضها بهرای شهما درد جان هباری بهود
ولی بعد از رفتن او برای من يم جای ماندن نیس می دانم که لیاق شههید شهدن را نهدارم ولهی گوخها خکهی بهه مهن مهی گوخهد باخهد زنهدگی را کهه براخه حیهاتی ذله
بار بیش نیس تر ک ی  .شما خود می دانید که رفتن بهه ج ههه بها مهن اسه  ،امها برگشهتن مهن بها خداسه يهر چهه او بخوايهد يمهان خوايهد شهد  ،اگهر بهه فهیض
شهادت رسیدم ناراح ن اشید و براخم دعا ک ید و مرا می بخشید کهه فرزنهدی خهو بهرای شهما ن هودم  .ت هها خوايشهی کهه دارم اخهن اسه کهه اگهر ج هازه مهن بهه نهی
رخز آمد او را به اررا مسجد جام ک یر ب رخد تا شهاخد بخهارر مسهجد خداونهد گ ايهان اخهن حقیهر را ب خشهد و راضهی نیسهتم کهه بهر سه

ق هر مهن چیهزی ب وخسهید ،

فقط ب وخسید بسیجی شهید و اما تعدادی روزه قضا بهر مهن واجه اسه کهه تها ک هون موفه نشهده ام آن را بجها بیهاورم چهون حاله مسهافر داشهتم و آن حهدود  33روز
خا  36روز می باشد که تعدادی از سا  68و تعدادی از سا  63مهی باشهد  .در پاخهان يمهه شهما را وصهی مهی که م بهه تقهوای الههی و دخ هر اخ کهه يرگهز ن بارخهد کهه
مساجد خالی بماند  .بعد از نمازياختان برای سشمتی امام و پیروزی اسشم بر کفر و يمچ ین برای بخشش گ ايان اخن حقیر دعا ک ید .
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