
زندگی نامه شهیدواالمقام غضنفر فاطمی  
ّويطِ زر تبريد سًسگي هززاى ذسا هَرز تَجِ ثَزُ است ٍ هب زر ايٌجب سًسگي يه راز هزز الْي را ثِ     

 وِ ثذر اًمالة اسالهي ايزاى وبضتِ ضس ٍ هجبرسات اسالهي حشة اهلل ضىل 1342ًگبرش زر هي آٍرين زر سبل 

يىي اس سزثبساى فساوبر ٍ . جسيسي ثِ ذَز گزفت اهبم ذويٌي فزهَزًس وِ سزثبساى هي زر لٌساغِ ّستٌس 

 ٍ پزّيشگبر زررٍستبي ذَرًگبى ثِ سلحطَر غضٌفز ًبم زاضت وِ زر ّويي سبل زر ذبًَازُ اي هؤهي ، هتسيي

ضْيس زر . هبزرش ّيچگبُ ثسٍى ثسن اهلل ثِ اٍ ضيز ًساز. ػٌَاى اٍليي فزسًس ذبًَازُ زيسُ ثِ جْبى گطَز

وَزوي ثسيبر پز جٌت ٍ جَش ثَز ٍ ثْزُ ثباليي اس َّش ٍ ويبست زاضت ٍ تحت تزثيتي ػبلي، ذلميبت فززي 

ٍي زٍراى وَزوي ذَز را زر سازگبّص . ٍ اجتوبػي اش هٌطجك ثز آهَسُ ّبي ارسًسُ اسالهي ضىل گزفت

پس اس گذراًسى .  سبلگي ثِ زثستبى رفت ٍ زٍراى اثتسايي را زر زثستبى اٍرًگ سپزي وزز6زر سي . سپزي وزز

. زٍراى راٌّوبيي را ًيش ثب هَفميت پطت سز گذاضت. زٍراى اثتسايي، ٍارز هسرسِ راٌّوبيي ًظبم الوله گززيس

ثِ زليل ػسم ٍجَز زثيزستبى زر رٍستبي ذَرًگبى ٍ اس آى جب وِ ٍي ػاللِ سيبزي ثِ تحصيل ٍ ػلن زاضت، 

جْت تحصيل ثِ ضْزستبى فسب ػشيوت ٍ زٍراى زثيزستبى را زر زثيزستبى آيت اهلل سؼيسي ضْزستبى فسب 

زر آى ٌّگبم ايطبى وِ . ٌَّس زٍ سبل اس ايي زٍراى ًگذضتِ ثَز وِ اًمالة اسالهي ثِ پيزٍسي رسيس. ضزٍع وزز

ضْيس . ًَجَاًي ّفسُ سبلِ ثَز، ٍلبيغ سهبى ثِ ذصَظ پيزٍسي اًمالة اسالهي را ثِ ذَثي زرن هي وزز

فبطوي ثب آغبس جٌگ تحويلي ػزاق ػليِ ايزاى، هسرسِ را رّب وزز ٍ ثِ طَر جسي ثزاي هصبف ثب زضوي آهبزُ 

ٍي هىزر زر ججِْ ّبي جٌگ حضَر پيسا هي وزز ٍ زر سِ هزحلِ ثِ ػٌَاى ثسيجي ثِ ججِْ ّبي حك . ضس

، زر پبته ضسيس ػزاق زر تٌگِ چشاثِ، (فتح ثستبى )ػليِ ثبطل ضتبفت ٍ زر ػوليبت ّبي طزيك المسس، 

ضْيس پس اس . ػوليبت فتح الوجيي، ػوليبت ثيت الومسس، ػوليبت رهضبى ٍ زر ججِْ وزذِ ًَر ضزوت وزز

ثبسگطت اس ججِْ ثب تَجِ ثِ ػاللِ ٍ اضتيبق فزاٍاًي وِ ثِ سپبُ پبسساراى اًمالة اسالهي زاضت زر تبريد 

ضْيس ػلي رغن ايي وِ زر طَل هستي وِ ثب ثسيج ّوىبري .  ٍارز ايي ًْبز همسس ٍ اًمالثي ضس1/9/1361

زاضت، آضٌبيي وبهلي ثب فٌَى ًظبهي پيسا وززُ ثَز ٍ اس طزفي چٌسيي ثبر ًيش ثِ ججِْ اػشام ضسُ ثَز ٍ زر 

ضيزاس  (ػليِ السالم)ثب ايي حبل ػبسم پبزگبى آهَسضي اهبم حسيي . ػوليبت ّبي هتؼسزي ًيش ضزوت زاضت

گززيس ٍ زٍرُ ػوَهي پبسساري را زر آى هىبى آهَسضي سپزي وزز ٍ پس اس آى زاٍطلجبًِ ثِ يگبى زريبيي رفتِ 

ػليِ السالم ) هبِّ ترصصي زريبيي زر ثٌسر اًشلي، اس طزيك لزارگبُ ًَح ًجي 6ٍ پس اس گذراًسى يه زٍرُ 

ضْيس فبطوي پس اس گذراًسى زٍرُ ترصصي زريبيي زر ًبٍ گزٍُ . ثَضْز، ػبسم آة ّبي گزم ذليج فبرس ضس(

زريبي ثَضْز هطغَل ثِ وبر ضس ٍ جشء اٍليي ًفزاتي ثَز وِ ًبٍچِ طبرق را تحَيل گزفت ٍ ثِ ػٌَاى يىي اس 

ٍي اس اثتساي ضزٍع وبر ذَز ثِ ػلت ليبلت، ضجبػت ٍ . فزهبًسّبى ضٌبٍر، هأهَريت زريبيي ذَز را ضزٍع وزز

پطتىبري وِ زر اًجبم هأهَريت ّبي هحَلِ اس ذَز ًطبى زاز، هَرز تَجِ ذبظ هسئَليي هزثَط لزار گزفت ٍ 

ضْيس فبطوي زر زٍراى . ّوَارُ اس اٍ ٍ ثزازر ّوسٌگزش ضْيس ثبسيبر وِ ثِ ػٌَاى ًيزٍّبي سثسُ يبز هي ضس

ذسهت ذَز حضَر فؼبل ٍ چطوگيزي زر زريب زاضتٌس ٍ زر طَل ايي هست زر ػوليبت ّبي سيز ًيش ضزوت 

:  ًوَزًس 
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ضْيس فبطوي زر ػوليبت وبرٍاى زريبيي وِ هأهَريت پطتيجبًي اس ًيزٍّبي ػول وٌٌسُ زر آى سَي ارًٍس وٌبر 

.  را وِ زائن زر سيز ته ّب ٍ ثوجبراى زضوي ثَزًس، ثِ ػْسُ زاضت

.  زر ػوليبت ّبي همبثلِ ثِ هثل زر ذليج فبرس، زر چٌسيي هَرز ضزوت زاضتٌس- 4

.  زر ػوليبت ضٌبسبيي هحَرّبي ضوبل ذليح فبرس زر زريب، سىَّب ٍ جشايز ًيش حضَري فؼبل زاضتٌس- 5

زر آذزيي هأهَريت ضٌبسبيي هحَرّبي ػجَر وبرٍاى ّبي ًفتىص ّبي وَيتي وِ تحت حوبيت ًبٍّبي - 6

آهزيىبيي ثِ وطَر وَيت ّسايت هي ضسًس ّوزاُ ثب ضٌبٍر ذَز ٍ زيگز ّوزسهص ضْيس ثبسيبر زر جشيزُ فبرسي 

هستمز ضسُ ثَزًس وِ پس اس اًجبم زٍثبر ضٌبسبيي هحَرّبي ػجَر ٍ هزٍر ضٌبٍرّبي آهزيىبيي ، يه ّفتِ لجل 

 ضْيس غضٌفز فبطوي 22/4/1366 هَرخ 30/9اس تززز ًفتىص آهزيىبيي ثزيجستَى زر ثوجبراى َّايي سبػت 

 )ّوزاُ زيگز ّوزسهص ضْيس ثبسيبر زر حبلي وِ اس هأهَريت زريب جْت سَذت گيزي ضٌبٍر ثِ اسىلِ 

ضْيس غضٌفز فبطوي اًسبًي ضجبع ٍ . جشيزُ پْلَ گزفتِ ثَزًس ثِ زرجِ رفيغ ضْبزت ًبيل هي گززًس (حَضچِ

لجيه گفتِ ٍ پيَستِ هُجلّغي ثَز  (رُ)غيَر ثَز وِ اس ّوبى آغبس جٌگ تحويلي ثِ ًساي ٍلي ذَز اهبم اهت 

ثزاي جَاًبى وِ آًبى را ثِ ضَر ٍا هي زاضت وِ ّيچ گبُ ججِْ ّب را ذبلي ًىٌٌس ٍ ّوَارُ ثب حضَر پز رًگ ٍ 

ثبصالثت ذَز ثِ زضوٌبى ثفْوبًٌس وِ هب اّل وَفِ ًيستين وِ اهبم ٍ هَالي ذَز ٍ ٍلي اهز ذَز را تٌْب 

.  يبزش ّويطِ سًسُ ٍ راّص پز رّزٍ ثبز. ثگذارين

 
 

 


