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 دبــیــر ســتــاد یــــادواره شــهــدای روســتــای بــاغــان بــا اشـــاره بــه برنامه های 
قابل اجرا در سومین یادواره شهدای باغان با تاکید بر این که شهیدان 
از  آن  انحراف در مسیر  ایجاد  از  انقالب و جلوگیری  آرمان های  برای حفظ 
همه داشته های خود گذشتند گفت:اکنون به عنوان آیندگان شهیدان و 
کسانی که با خون آنان این نظام مبارک به دست ما رسیده باید برای حفظ 

اهداف و مسیر آنان تمام تالش خود را بکار گیریم.
 محمد کمالی، یکی از شیوه های قابل استفاده برای رسیدن به این هدف 
را برگزاری یادواره ها و کنگره های شهدا دانست و با بیان این که عمل به 
از  افــزود: شهدا  کرد  از ذهن دور  نباید  را  سیره و وصیت نامه های شهدا 
خانوده های  شهیدان،  تکریم  به  نسبت  بودند.باید  جامعه  همین  افراد 
آرمان های شان اهتمام داشته باشیم و روحیه  ایثارگران و حفظ  شهدا و 

شهادت طلبی را در جامعه گسترش دهیم.
وی ادامه داد: اگر اسالم زنده مانده است به برکت شهدای کربال است و 
اگر انقالب اسالمی به حرکت پویای خود ادامه داد به گونه ای که نه تنها 
در  بیداری  روح  بلکه  شد  یکپارچه  جهانی  استکبار  علیه  اسالمی  ایــران 
کالبد جهان اسالم دمید و بیداری و مقاومت اسالمی ایجاد شد و ستاره 
اذعان  واقعیت  این  به  نیز  دشمنان  و  رفت  افول  به  رو  جهانی  استکبار 

دارند؛ همه این برکات ایران اسالمی به برکت شهدای عزیز است.
هستند.  ایــران  ملت  جاودانه  و  بزرگ  سرمایه  شهدا  کرد:  تصریح  کمالی 
قطعا در طول تاریخ ایران اسالمی، همچون برهه حساس و تاریخ سازی 
مانند برهه دفاع مقدس نداشته ایم و دفاع مقدس یقینا نقطه عطفی در 

تاریخ ایران و اسالم به شمار می رود. 

از  را  پــیــام  ایــن  و  کــردیــم  زنــدگــی  و  کشیدیم  نفس  مــا  بــرهــه ای  چنین  در 
به  به روش هــای مختلف  را  پیام ها  این  گرفتیم و وظیفه داریم  شهیدان 
نسل های فعلی و آینده برسانیم و پس از آن به کشورهای مجاور و همه 

انسان های روی کره زمین مخابره کنیم. 
روز   که  این  بیان  با  ادامــه  در  باغان  روستای  شهدای  ــادواره  ی ستاد  دبیر 
و  کشوری  مسئوالن  حضور  با  باغان  روستای  شهدای  یــادواره  4اسفند 
شیوه  رعایت  با  و  باغان  روستای  در  مردم  پرشور  مشارکت  با  و  استانی 

حجت  مراسم  سخنران  افـــزود:  شد  خواهد  بــرگــزار  بهداشتی  نامه های 
االسالم حسین رئیسی، نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه خواهد 
بود. افزون بر این یادگار هشت سال دفاع مقدس ،حاج صادق آهنگران 
مراسم  اجــرای  همچنین  پرداخت.  خواهد  اجــرا  به  خود  حماسی  نــوای  با 

توسط مجری توانمند کشوری حاج حمیدرضا راوش انجام خواهد شد.
روستای  والیتمدار  اهالی  همدلی  و  همراهی  از  قدردانی  با  کمالی  محمد 
و  حمایت ها   ، باغان  بسیج   وپایگاه  ودهیاری  شــورا  همچنین   و  باغان 
پشتیبانی مدیران و مسئوالن استانی و شهرستان دشتی در اجرای بهتر 
و پربار یادواره شهدا را یادآور شد و گفت:فرماندهی سپاه امام صادق)ع( 
اجرایی  ستاد   ، بوشهر مرکز  سیمای  و  ،صدا  سپاه  دریایی  دوم  منطقه  و 
ایثارگران،  امور  در  استاندار  مشاور  برکت،  امام)ره(،بنیاد  حضرت  فرمان 
  ، ارزش هــای دفاع مقدس در سطح استان بوشهر و نشر  آثار  بنیادحفظ 
رضــا)ع( امــام  فــرمــانــدار دشــتــی، فرماندهی  سپاه  امــام جمعه خــورمــوج، 
پرورش،شهرداری  و  ،آموزش  شهرستان  انتظامی  شهرستان،فرماندهی 
پروژه    مدیر   حسین)ع(،  امــام  ودرمــان،گــردان  برق،مرکزبهداشت  ،اداره 
شورای  کربال،   ۰۵ حوزه  فرمانده   شنبه،  بخشدار  همچنین  و  باغان  سد  
اســالمــی و شــهــرداری شنبه  و نیز اهــالــی والیــتــمــدار روســتــای بــاغــان به 
خــصــوص خــانــواده معظم شــهــدا، پست بــانــک، مـــردم روســتــا و شـــورا و 
دهیاری روستاهای بخش شنبه وطسوج شهرداری کاکی ،حوزه مقاومت 
بادوله،دهیاری وشورای اسالمی روستای بحیری  در روند برگزاری یادواره 
شهدا نهایت تالش و همکاری را داشتند که از همه این عزیزان قدردانی 

می کنم.

ح شد: در گفتگو با دبیر ستاد یادواره شهدای روستای باغان مطر

پیروی از والیت؛ تجدید پیمان با آرمان های شهدا

4 اسفند برگزار می شود؛

ضیافت الله ها در باغان دشتی 

شهید کنعان محمدیشهید جعفر مالیی شهید اسماعیل رضایی اندیش  شهید مختار دولت جاوید 

 تاریخ تولد ۳مرداد۱۳۴۵

محل تولد روستای باغان 

تاریخ شهادت ۴ دی ۱۳۶۵ 

محل شهادت آبادان

عملیات کربالی 4

تاریخ تولد ۱۳۴۵

محل تولد روستای باغان 

تاریخ شهادت ۴ دی ۱۳۶۵

محل شهادت آبادان

عملیات کربالی 4
تاریخ تولد  اول فروردین ۱۳۴۴

محل تولد روستای باغان 

تاریخ شهادت 30شهریور1364

تاریخ تولد ۱۳۵۱ محل شهادت جبهه کردستان

محل تولد روستای باغان 

تاریخ شهادت ۲۳ تیر ۱۳۶۴

محل شهادت آبادان

عملیات قدس 3

فرزند غالمحسین  فرزند موسی فرزند ابول  فرزند محمود 
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خود  افتخار  سراسر  تاریخ  طول  در  دشتی  شهرستان 
افزون بر پرورش عالمان و زادگاه نام آوران عرصه علم 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  بدو  از  فقاهت،  و  ادب  و 
اسالمی در سنگر دفاع از ارزشهای انقالب و آرمان های 
امام و سیره مقام معظم رهبری مدافعانی سرسخت در 

مقابل هجوم استعمارگران بوده و هستند.
 دانشنامه دشتی را اگر تورق کنیم از ایثارگری و شهامت 
فرزندان برومند این دیار عالم خیز، روایت های کم نظیر 
دشتی  حسین  خالو  دید.از  نخواهیم  کم  بدیل  بی  و 
آمریکای جهانخوار  با  تا سردار سربلندی مبارزه  گرفته 
یعنی شهید نادر مهدوی و صدها شهید گلگون کفن 

و هزاران آزاده و ایثارگر.
اما این روزها مردم والیتمدار و انقالبی روستای باغان 
قرار است ضیافت الله ها را به مناسبت گرامیداشت 

یاد و خاطره 4 شهید دفاع مقدس میزبانی کنند .
این روستای سرسبز و زیبا با جمعیتی بالغ بر43۸ خانوار 
شرقی  جنوب  کیلومتری   150 در  جمعیت  نفر   1۷2۷ و 

شرقی  جنوب  کیلومتری  در 80  و  استان  مرکز  بوشهر 
خورموج مرکز شهرستان قرار گرفته است. 

  هرچند به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی این 
و  امکانات  از  ستمشاهی  دوران  با  مقایسه  در  روستا 
ابتدای  در  اما  است  شده  برخوردار  فراوانی  تسهیالت 
پیروزی انقالب و در روزهای آغاز جنگ تحمیلی علیرغم 
نبودن  همچون  محرومیت ها  و  محدودیت ها  همه 
راه مناسب دسترسی به مرکز استان، مسافت زیاد و 
عقب افتادگی ناشی از ظلم طاغوتیان،اهالی  این روستا  
با حضور حماسی در صحنه های نبرد با دشمن بعثی و 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل کارنامه درخشانی از 
خود به یادگار گذاشتند. سند این حماسه آفرینی هم 
اعزام تعداد 97 نفر نیروی بسیجی و تقدیم چهار شهید 
عزیز، یک نفر آزاده و 10 نفر جانباز است که نام باغان را 
در سرزمین ایران اسالمی جاودانه کرده است. این در 
حالی است که در خالل سال های دفاع مقدس تنها 200 

خانوار ساکن روستا بوده اند.

روستای باغان،   با والیت هم پیمان

یت را به مهمانی الله ها دعوت می کند . ۴ اسفند  ِعطر خوشبوی شهدا در کوچه پس کوچه های  روستای سرسبز  باغان دشتی، دل های بی قرار ظهور منجی عالم بشر

 فعالیت های فشرده و مستمر اعضای ستاد یادواره شهدای باغان را به روایت تصویر می بینید:

با والیت تا شهادت 

نشست هماهنگی با فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهردیدار با امام جمعه شهر خورموج

با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بوشهر جلسه 

دیدار با فرماندار دشتی

امام رضا)ع(ناحیه دشتی با فرمانده سپاه  نشست هماهنگی  کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( جلسه هماهنگی با مدیر 

دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر



سه شنبه    3 اسفند  14۰۰   شماره  6162

امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

3مقام معظم رهبری :
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهرضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان بوشهر

خبر

استان مـــردم  نماینده  پــیــام   متن 
بوشهر در مجلس خبرگان رهبری:

جوان  نسل  تربیتی  درس 
در مکتب شهدا 

سبیل  فی  قتلوا  الذین  تحسبن  »وال 
اهلل أمواتا بل أحیاءعند ربهم یرزقون 

»
کــه درراه  گــمــان مــبــرکــســانــی  )هــرگــز 
خداکشته شدند، مردگانند بلکه آنان 
زنده اند ونزد پروردگارشان روزی داده 

می شوند(
مقربش  ومالئکه  خــدا  درود  و  ســالم 
برارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای 
واالمــقــام انــقــالب اســالمــی و هشت 
ســال دفـــاع مــقــدس کــه بــا اخـــالص و 
ایــثــار جــان و  مــقــاومــت در راه خــدا و 
خـــون مــطــهــرخــود درخـــت هــدایــت و 

سعادت بشر راحیات بخشیدند.
بزرگداشت  و  شهداء  یــادواره  برگزاری 
آنان درحقیقت فضایی برای  و تکریم 
شنیدن پیام شهیدان و کالس درس 
بــرای  ــژه  بــه ویـ ــرای هــمــه مــا  بـ تربیتی 

نسل جوان است. 
ــاد و خـــاطـــره  ــ یـ ــده نــگــهــداشــتــن  ــ ــ زن
ارزش هــایــی  احیاء  موجب  شهیدان 
پیامبر  که  است  بخشی  نجات  و  واال 
علیه  صلی  اهلل  اســالم  الشان  عظیم 
والــــه وســـلـــم، و عــتــرت طــاهــریــنــش 
صلوات اهلل علیهم اجمعین درسایه 
بشریت  بــه  الهی  وحــی  بلند  مــعــارف 

ارزانی داشت. 
ضمن تقدیر وتشکر از برگزارکنندگان 
ایـــــــن یـــــــــــــــادواره، امــــیــــد اســـــــت بــا 
یـــادواره هـــایـــی و با   بـــرگـــزاری چــنــیــن 
زنـــــــده نـــگـــهـــداشـــتـــن نـــــام و یـــــاد و 
رشــادت هــای ایــن شــهــدای واالمــقــام 
حراست  و  حفظ  مــوجــبــات  بتوانیم 
ــی  ــالمـ اسـ انــــقــــالب  آرمــــــان هــــــای  از 
ومــحــورمــقــاومــت بــا جــهــاد در بــرابــر 
از  ــاع  ــ ــ دف و  اســـتـــعـــمـــار  و  اســـتـــکـــبـــار 

مظلومان را فراهم آوریم. 
راحل  امــام  پرفتوح  روح  به  خدا  درود 
وعــظــیــم الــشــان وشـــهـــدای گــرانــقــدر 
ــژه شــهــدای  ــ ــتـــان بــوشــهــر بـــه ویـ اسـ
مختار  شــهــیــدان  ــاغـــان؛  بـ واالمـــقـــام 
دولـــت جــاویــد،جــعــفــرمــالیــی،کــنــعــان 

محمدی واسماعیل رضایی.
و  سید  بــا  مصاحبت  و  الهی  رضـــوان 
ســـاالر شــهــیــدان حــضــرت ابــاعــبــداهلل 
باد،  وجودشان  گــوارای  )ع(  الحسین 

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
سید هاشم حسینی بوشهری

نماینده مردم شریف استان بوشهر 
درمجلس خبرگان رهبری

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
موعود  مهدی  بشریت  عالم  منجی  یگانه  سالم  و  درود  با 
عجل اهلل و نائب برحقش امام امت و درود و سالم بر کلیه 

بر  سالم  و  درود  اسالم.  راستین  خدمتگزاران  و  رزمندگان 
شهدای صدر اسالم تاکنون این شهدایی که با هدیه دادن 
خون خود درخت اسالم را آبیاری نمودند و به ابرقدرت های 
شرق و غرب درس عبرتی دادند که هدف ما ملت ایران مال 
و منال نیست و هدف اصلی ما اسالم است که برای حفظ آن 
جان می دهیم که خواهیم داد. با سپاس و ستایش خدایی 
را  آیه اهدنا الصراط المستقیم  را که من هستی بخشید و 
شامل حال من گردانید تا جان ناقابل خود را که امانتی بود 

متعلق به پروردگارم در راه مبین اسالم فدا کنم.
 دیداری با معشوق

 ما عاشقیم و به دیدار معشوق می رویم جانبازی و بهر جان 
دادن ز ره دوست می رویم جان را نتوان از محبوب مضایقه 
ما  اوست.  از  من  جان  که  است  کسی  محبوب  زیرا  نمود 

می رویم تا بچینیم گل از بوستان.
 یارم از لطف و احسان به ما یاری ده  
گردر ره دوست زنم نعره چه باکم بود
 پس در ره دوست بتازم که کامم بود

که هر اصالحی  دارم  اصرار  امام  این فرمان حضرت  به  من 
باید از خود انسان شروع شود و تا انسان خودش اصالح 
نشود اصالح گر نخواهد بود و چه زیبا جعفر اصالحگر دوران 

شد.
فرمایش  این  خوردنش،  تیر  زمان  خون  قطره های  چون   
اش  نامه  وصیت  است  کرده  تزیین  دفترچه  در  را  امام 
ملت  به  چندجمله ای  می فرماید  که  می ماند  ناتمام  اینجا 

شهیدپرور ایران عرضه می دارم .
والسالم 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهدا و به نام خداوند که 
اول کار ما را سعادت و پایان کار ما را شهادت قرار دادند و 
من اینک به ندای هل من ناصر ینصرنی امام لبیک گفته 
و عازم جبهه حق علیه باطل می باشم  می روم تا به کمک 
سایر برادرانم درجبهه بشتابم و از پدر و مادرم می خواهم 
ادامه  را  راهم  که  می خواهم  شما  از   و  کنند   حالل  مرا  که 
دهند و از خواهران و برادرانم می خواهم که مرا حالل کنند 
و مرا ببخشند و در این راه صبر و شکیبایی داشته باشند 

و  پدر  باید  چون  نکنند  ناراحت  را  خودشان  و 
کردند  را پرورش  که چنین فرزندی  کنند  مادرم افتخار 

و از تمام اقوامان و آشنایان می خواهم که مرا حالل کنند 
و تا می توانند راه حسین بروند و از امام عزیزمان حمایت 
که امام تنها بماند و  اگر شهید شدم مرا  کنند و نگذارند 
کنید و در روز تشییع جنازه ام  در جوار سایر شهدا دفاع 
خمینی  مهدی  انقالب  تا  خدایا  ))خدایا  بدهید  شعار  این 

)) را نگهدار
 1363/07/19 اسماعیل رضایی

وصیت نامه نیمه تمام شهید جعفر مالیی

جان می دهم برای حفظ اسالم

متن وصیت نامه شهید اسماعیل رضایی اندیش 

راه ما راه حسین )ع( است

طالیه داران حماسه
اسامی رزمندگان و ایثارگران روستای باغان در طول ۸ سال دفاع مقدس 

1-کهزاد زارعی

2- الیاس چوبینه

3- اسد مالئی

4- احمد مالئی

5- نوشاد مالئی

6- علی مالئی

7- حسن گرمایی

8- رضا مالئی

9- علی احمدی

10-  جهانگیر مهتری

11- عباس مهتری

12- خضر مالئی

13- علمدار پرواس

14- هادی مالئی  فرزندحسن

15- جمال مالئی

ی 16- رسول توژ

17- ابول مالئی فرزندعلی

18- عبدالحسین صداقت سیما

19- عبدالحسین رضایی رشیدی

20- محمد حسین صداقت کوش

21- حسین دانا

22- حیدر کمالی

23-غالمحسین رضایی فرزند حسین 

24- محمد رضایی فرزندحسین

ی 25- غالمرضا توژ

ی 26- احمد توژ

27- اسکندر آبدونی

28- کاووس آبدونی

29- حسن آبدونی

30- محمد پنهان

31- جواد پنهان

اد 32- محمد رخشنده نژ

33- علی رضایی رهبری

34- عبدالحسن زارعی فرزندعلی 

35- محمود رضایی اندیش

ینی 36- جعفر بحر

37- اسماعیل رضایی

38- نجیم رضایی

39- علی مرادی منش

اد 40- عبدالرضا رخشنده نژ

41- تاجمیر صابری

42- حمزه پورمنصوری 

43- جمال منصوری منش

44- جمشید صداقت کوش

45- اکبردادفر

46- سید عبدالمهدی حسینی

47- علی زارعی اصل

48- محمد مرادی

49- سیف اهلل باغانی

50- اکبر زارعی

51- محمد بردستانی

52- غالم بردستانی

53- امراهلل مالئی

54- جعفر مالئی

55- حسین خواجه

56- صفدر کمالی

ی 57- ناصر توژ

ی 58- غالمحسین توژ

59- حسین صنوبرکار

60- محمد صنوبر

61- کورش درخشان

62- سید جالل حسینی

63- سید هادی حسینی

64- علی رزاقی نیا

65- احمد حمودی

66- حسین رزاقی

67- غالمرضا رزاقی

68- عباس کمالی

69- الیاس کمالی

70- محمد خواجه

71- ابراهیم خواجه

72- عالی خواجه

73- غالمرضا خواجه

74- مختار تناور زاده

75- رسول تناورزاده

76- حسن رضایی فرزندعبداهلل

77- حمزه سلیمانی

78- غالم سلیمانی

79- ابراهیم چوبینه

80- درویش مالئی

81- محمد علی زارعی

82- محمود مرادی

83- ابراهیم فرهادی

84- امراهلل ربانی

85- نصراهلل فوالدی

86- محمد کمالی

87- قاسم رضایی

88- منصور عباسی

89- خورشید باغانی

90- احمد هودی منش

91- کرم رخداد

92- عبداهلل مندکی

93-امیرحسین منصوری منش

94-عبدالحسین خواجه

95-مختارصداقت سیما

ینی 96-علی بحر

97- گرگعلی سلیمانی



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان بوشهر

گل سرخ شهادت چیدنی شد    
حقیقت با شهادت دیدنی شد

ز گل های قشنگ خاک باغان   
چهارگل تا ابد بوییدنی شد

غالمرضا خواجه 
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