���ﻪ رب ا��ﮫﺪا
ﻓﺮازي از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮروز ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﯾﺎن
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺸﺎﯾﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ در ﻋﺼﺮ روز ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل
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ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺟﺎده ي ﻗﺪﯾﻢ ﺷﯿﺮاز ﮐﺎزرون ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮي دوﺗﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﺪ در
ﻧﻮروز ﻧﺎم او را ﻧﻮروز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و در روﺳﺘﺎي ﺿﺮﻏﺎم آﺑﺎد ﺳﻤﯿﺮم اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ دوره دﺑﺴﺘﺎن راﺳﭙﺮي ﮐﻨﺪ و
دوران راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﺳﻤﯿﺮم و ﺑﺪور از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ
وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺪرش در اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ
ﮐﺸﻮر ﻋﺎزم ﺟﺒﻌﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد.
او از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي و ﺑﺎ اﺧﻼص ﺑﻮد و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ
 63/3/15از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻤﯿﺮم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي در آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺳﻨﻨﺪج دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺳﭙﺮي ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
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ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪ او در رﺳﺘﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم در ﮔﺮوﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﭘﯽ ﺟﯽ زن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ او در ﮔﺮﻫﺎن ﺿﺮﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرم آذر ﺳﺎل

1363ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﮐﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ

ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﺎﻓﻖ را دام ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن از ﺗﭙﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺗﯿﺮ
ﺑﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﯾﺎن ﺑﻬﻤﺮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوﻫﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﮐﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺳﯿﻨﻪ او را ﻣﯿﺸﮑﺎﻓﺪ و در آﺧﺮ ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﻮي
او اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در روز ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎزه ﺷﻬﯿﺪ و ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﻬﯿﺪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻧﺎم:ﻧﻮروز
ﺷﻬﺮت:ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﯾﺎن
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ99:
ﻧﺎم ﭘﺪر:ﮐﺎﮐﺎﺟﺎن
ﺻﺎدره از:ﺳﻤﯿﺮم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ1342/1/1:
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ:اﺑﺘﺪاﯾﯽ در روﺳﺘﺎي ﺿﺮﻏﺎم و دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻤﯿﺮم
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام1363/3/5:
ﻣﺤﻞ اﻋﺰام:ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻤﯿﺮم
ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش:ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮاﷲ )ص( ﺳﻨﻨﺪج
دﺳﺘﻪ ):آرﭘﯽ ﺟﯽ زن(
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت1363/9/4 :
ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ 5:ﻣﺎه و  23روز
ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت :ﻣﺤﻮر ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮﮐﺎن
ﻧﺤﻮه ﺷﻬﺎدت:ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ي ﺗﯿﺮ ﺑﺎر
ﻣﺤﻞ دﻓﻦ:روﺳﺘﺎي ﺿﺮﻏﺎم ﺳﻤﯿﺮم

و ﻣﻦ ا ..ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻼر )ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﯿﺪ ﺗﯿﺮه ﻗﺮه ﮔﭽﻠﻮ از ﻃﺎﯾﻔﻪ دره ﺷﻮري اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ
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