سًذگيٌاهِ
ضْيذ ػليزضا ايزاًذٍست در پاًشدّن آتاى سال ّشار ٍ سيصذٍ سی ٍ ًِ در رٍستای هيوِ ضْز اصفْاى هتَلذ ضذ .پذرش اّل
واضاى ٍ وارهٌذ ادارُ هخاتزات تَد ٍ تِ دليل اػتمادات استَاری وِ تِ اسالم ٍ احىام آى داضت اس احتزام خاصی درتيي ّوگاى
تزخَردار تَد .رٍحيات ٍ اخالليات پذردٍست داضتٌی تَد؛وارش را خذهت تِ هزدم هی داًست ٍ تا ايي اػتماد وار هی وزد.
حمَلص را وِ هی گزفت اٍل تِ فىز خوس ٍ طْارت آى تَد .گاّی خَدش آى را تخويس هی وزد ٍ تِ ًشد هزجؼص هی تزد.
ػليزضا ّوِ ايي وارّا را هی ديذ ٍ تارّا ضٌيذُ تَد وِ هال تايذ پان ٍ حالل تاضذ .هثادا اس اهَال وساًی وِ خوس ٍ سواتص را
ًوی دٌّذ استفادُ وٌی .تحصيالت اتتذايی را تِ ػٌَاى داًص آهَس هوتاس در دتستاى جوطيذ گذراًذ .سالياى هتَالی در ضْز هيوِ در
خاًِ ای وَچه تا ٍضغ ًسثتا خَب هستاجز تَدًذ .ػليزضا ٍ تزادرش حويذرضا دائوا در پی درس ٍ وتاب تَدًذ؛ خيلی ساوت
سيز ًَر چزاؽ در گَضِ اتاق درس هی خَاًذًذ ٍ ضاگزدّای سرًگ هذرسِ ضاى تَدًذّ .ز ٍلت ّن درس ٍ تحث ضاى توام هی
ضذ وتاب ّای غيز درسی هی خَاًذًذ .تَی وَچِ تا تچِ ّا فَتثال تاسی هی وزدًذ ،اها ّيچ ٍلت دػَا ًوی وزدًذ ٍ درد سزساس
ًثَدًذ .تَجِ تِ ٍرسش پْلَاًی ٍ سٍرخاًِ ای ٍ حضَر در تين فَتثال ضاّيي هيوِ تِ ػٌَاى تاسيىي تىٌيىی در خط حولِ اس
فؼاليتْای ٍرسضی ػليزضا تَد .در خاطزات دٍستاى ًشديىص تَجِ تِ اخالق ٍرسضی ،هٌص پْلَاًی ٍ ّوچٌيي سالهت جسن در
راس تزًاهِ ّای اٍ لزار داضت .دٍرُ راٌّوايی را تا هَفميت ٍ ًوزات ػالی تِ پاياى رساًذ ٍ تِ دليل استؼذاد تااليص تزای اداهِ
تحصيل تِ اصفْاى رفت ٍ در دتيزستاى حىين سٌايی ثثت ًام وزد ٍ اس ّواى اتتذا تِ فىز هَفميت دروٌىَر پشضىی تَد .تا جذيت
درس خَاًذ ٍ تَاًست تا رتثِ ػالی در رضتِ پشضىی داًطگاُ تْزاى لثَل ضَد .تا اػتماداتی هحىن ٍ ػميذُ ای استَار تحصيل در
داًطگاُ را تا جذيت آغاس وزد .طی تحصيل تا فزدی ووًَيست آضٌا ضذ وِ تا رفتار ،گفتار ٍ هثاحتاتی پياپی اٍ را تِ داهي اسالم ٍ
اًمالب تزگزداًذ .سهاى جٌگ اٍ ّوزاُ ػليزضا تِ جثِْ رفت ٍ فيض ضْادت ًائل آهذ.
ػليزضا يىسال تؼذ تا ضزٍع جٌگ تحويلی ٍارد سپاُ پاسذاراى ضذ ٍ دٍرُ ّای ًظاهی را ديذ ٍ داٍطلثاًِ تا ػٌَاى داًطجَی
پشضىی تِ هٌطمِ غزب اػشام ضذ ٍ در تيوارستاى سٌٌذج تِ هذاٍای هجزٍحاى پزداخت ،هذتی تؼذ تِ هزيَاى رفت ٍ اس طزاحاى
ػوليات در وزدستاى ضذ .ػليزضا در غزٍب سِ ضٌثِ اٍل اردی تْطت در پيزاًطْز تَسط گزٍُ رسگاری هَرد اصاتت گلَلِ لزار
گزفت ٍ دٍ رٍس تؼذ در تيوارستاى اهلل اوثز سٌٌذج دػَت حك را لثيه گفت ٍ تِ فيض ضْادت ًائل آهذ.

خاطراتي به نقل از يكي دوستان شهيد
در دٍراى تحصيل تا دوتز هحوذ حسيي ايزاى دٍست تزادر(ضْيذاى ػليزضا ٍ حويذ رضا) ّوىالس ٍ دٍست تَدم ،در آى سالْا
جشء ضاگزداى هوتاس هذرسِ تَدم ٍ تا دوتز ايزاى دٍست تا ّن درس هی خَاًذين ٍ اغلة در هٌشلطاى تَدم.در ايي هزاٍدات تا ضْيذ
ػليزضا ٍ حويذرضا ايزاى دٍست آضٌا ضذم .ضْيذ ػليزضا دارای ّيىلی ٍرسيذُ ٍ ٍرسضىاری تَد تزای تار اٍل هيلْای تاستاًی را
در دستاى ايطاى ديذم .سياد تا ها گزم ًوی گزفت ،يا در حال هطالؼِ تَد ٍ يا در حال ٍرسش احتزاهی وِ تِ ٍالذيٌص هی گذاضت
هثال سدًی است ّ .يچ گاُ ًذيذم تيي ايي سِ تزادر اختالفی تِ ٍجَد آيذ.

ٍصيتٌاهِ
هتاسفاًِ ػليزغن پيگزی ّای اًجام ضذُ ٍصيتٌاهِ ای تِ دست ها ًزسيذ.

