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سیدمرتضیآوینیشهادتروزسالمهناویژه
      

 تهیه شده است. ان شاء اهلل در آخرت ما را مورد شفاعت خود قرار دهد. آوینی مرتضی سیدمتن حاضر ادای دِینی به محضر شهید بزرگوار 

 معرفی شهید

ی خَد را در ضْزّبی  ػیالت اثتذایی ٍ هتَسغِتح .در ضْزری هتَلذ ضذ 1321ضْیذ سیذ هزتضی آٍیٌی در ضْزیَر سبل  

اٍ  .ی ٌّزّبی سیجبی داًطگبُ تْزاى ضذ جَی هؼوبری ٍارد داًطىذُ سًجبى، وزهبى ٍ تْزاى ثِ پبیبى رسبًذ ٍ سپس ثِ ػٌَاى داًص

ای  را ًیش در رضتِاش  تحػیالت داًطگبّی .وزد ًَضت ٍ ًمبضی هی داستبى ٍ همبلِ هی ؛سزٍد اس وَدوی ثب ٌّز اًس داضت؛ ضؼز هی

 ؼوبری را وٌبر گذاضت ٍ ثِ التضبیثِ اًجبم رسبًذ وِ ثِ عجغ ٌّزی اٍ سبسگبر ثَد ٍلی ثؼذ اس پیزٍسی اًمالة اسالهی ه

 .سبسی پزداخت ّبی اًمالة ثِ فیلن ضزٍرت

  معرفی شهید از زبان خودش 
دّن ًجبیذ ثِ تحػیالتن هزثَط  ب وبری را وِ اوٌَى اًجبم هیی ٌّزّبی سیجب ّستن اه حمیز دارای فَق لیسبًس هؼوبری اس داًطىذُ» 

 .آیذ ٍ الغیز ی تؼْذ اسالهی ثِ دست هی گَین وِ تخػع حمیمی در سبیِ ثٌذُ ثب یمیي وبهل هی .داًست

یبت ثَدُ است... ثب ام. اضتغبل اسبسی حمیز لجل اس اًمالة در ادث ام اگزچِ ثب سیٌوب آضٌبیی داضتِ سبختِ لجل اس اًمالة ثٌذُ فیلن ًوی 

 ٍ ریختن گًَی چٌذ در  -... ٍ اضؼبر وَتبُ، ّبی داستبى فلسفی، تزاٍضبت اس اػن  -ّبی خَیص را  ضزٍع اًمالة توبم ًَضتِ

سخٌی ثِ هیبى ًیبٍرم... سؼی وزدم وِ  «خَدم»ثبضذ ًٌَیسن ٍ دیگز اس  «ًفس حذیث» وِ چیشی دیگز وِ گزفتن تػوین ٍ سَساًذم

 «ام. ز ثز ایي تػوین ٍفبدار هبًذُهیبى ثزدارم تب ّزچِ ّست خذا ثبضذ، ٍ خذا را ضى را اس "خَدم"

 گروه جهاد
 در رٍس ضص ی هجوَػِ) گٌجذ ضْز ی غبئلِ ی درثبرُ هجوَػِ چٌذ سبختي ثب اًمالة پیزٍسی اٍایل در را سبسی فیلن آٍیٌی ضْیذ 

 .وزد آغبس( ّب گشیذُ خبى ٌذهست ی هجوَػِ) خَاًیي ظلن ٍ خَسستبى سیل ،(غحزا تزووي
 جٌگ اٍل رٍسّبی ّوبى در گزٍُ اػضبی اس تي دٍ. رفت ججِْ ثِ جٌگ ضزٍع اس ثؼذ ثالفبغلِ وِ ثَد گزٍّی اٍلیي جْبد گزٍُ

 تطىیل دیگز ثبر گزٍُ. گزیخت هحبغزُ ی حلمِ اس ثَد، خَردُ اش ضبًِ ثِ تیز وِ حبلی در سَم، ًفز ٍ ضذًذ اسیز ضیزیي لػز در

 سزپزستی ثِ گزٍُ ایي همذس دفبع دٍراى اًتْبی تب ٍ ضذ ضْز ایي ٍارد فیلن ی تْیِ ثزای خزهطْز ی هحبغزُ رٍسّبی در ٍ یبفت

 .ضذًذ دًیب در جٌگی هستٌذّبی هبًذگبرتزیي ٍ ثْتزیي اس یىی سبخت هطغَل آٍیٌی ضْیذ

  فرمان مقام معظم رهبری

 سیٌوبیی ٍ هستٌذ سبسی فیلن وبر ثِ تب ضذ تبسیس رّجزی هؼظن همبم فزهبى ِث «فتح رٍایت فزٌّگی ی هَسسِ» 1330 سبل اٍاخز

 .دّذ اداهِ ثَد ضذُ رّب ًبهِ لغغ پذیزش اس ثؼذ وِ را فتح رٍایت ی هجوَػِ ی تْیِ ٍ ثپزداسد همذس دفبع ی درثبرُ

 ضص ی تْیِ وبر سبل یه اس تز ون هذتی عی ٍ گزفتٌذ سز اس را جٌگی هٌبعك ثِ سفز فتح رٍایت ثزداراى فیلن گزٍُ ٍ آٍیٌی ضْیذ

 آثبداى، ی درثبرُ را دیگزی ّبی هجوَػِ ی تْیِ ٍهمذهبت رسبًذًذ پبیبى ثِ را «آسوبى در ضْزی» لسوتی دُ ی هجوَػِ اس ثزًبهِ

 در پزداخت هی خزهطْز گیزی پس ثبس ٍ سمَط هحبغزُ، ی ٍالؼِ ثِ وِ آسوبى در ضْزی. دیذًذ تذارن فىِ ٍ َّیشُ سَسٌگزد،

 ّبی هجوَػِ سبختي ٍ هجوَػِ ایي تىویل ثزای ٍی ی ثزًبهِ اهب ضذ، پخص تلَیشیَى اس آٍیٌی ضْیذ سهیٌی حیبت آخز ّبی هبُ

 .هبًذ ًبتوبم فىِ لتلگبُ در 1332 فزٍردیي ثیستن جوؼِ رٍس در ضْبدتص ثب دیگز

 



 ماهنامه سوره
آٍیٌی است. آثبر اٍ در عی ایي دٍرُ ًیش هَضَػبت ثسیبر هتٌَػی را دٍراى اٍج فؼبلیت هغجَػبتی ضْیذ  1332تب  1311ّبی  سبل

ی وبرگزداًی هستٌذ ٍ ثِ  ضَد. ّزچٌذ آضٌبیی ثب سیٌوب در عَل هذتی ثیص اس دُ سبل هستٌذسبسی ٍ تجبرة اٍ در سهیٌِ ضبهل هی

بیی اٍ ًسجت ثِ سبیز ٌّزّب ًطذ. اٍ در اػتٌ خػَظ هًَتبص ثبػث ضذ وِ لجل اس ّزچیش ثِ سیٌوب ثپزداسد. ٍلی ایي هسئلِ هَجت ثی

هبّیت سیٌوب ٍ ًمذ سیٌوبی ایزاى ٍ جْبى، همبالت هتؼذدی در هَرد حمیمت ٌّز، ٌّز ٍ  وٌبر تبلیف همبالت تئَریه درثبرُ 

ثِ  «سَرُ»ی  ػزفبى، ٌّز جذیذ اػن اس رهبى، ًمبضی، گزافیه ٍ تئبتز، ٌّز دیٌی ٍ سٌتی، ٌّز اًمالة ٍ... تبلیف وزد وِ در هبٌّبهِ

 چبح رسیذ. 

ی آثبر ضْیذ آٍیٌی در ایي دٍرُ ّن اس حیث وویت، ّن اس جْت تٌَع هَضَػبت ٍ ّن اس ًظز ػوك هؼٌب ٍ اغبلت تفىز  هجوَػِ

 .آٍر است ٍ ضیَایی ثیبى اػجبة

 باور شهید
ثطز ٍارد ػْذ تبریخی جذیذی ضذُ است  خویٌی)رُ( هبماٍ ثز ایي ثبٍر ثَد وِ ثب ٍلَع اًمالة اسالهی ٍ ظَْر اًسبى وبهلی چَى ا

 .هٌتْی خَاّذ ضذ «دٍلت پبیذار حك»ٍ ظَْر  )ػج(ًبهیذ. ػػزی وِ ثِ اًمالة جْبًی اهبم ػػز هی «ی ثطزیت ػػز تَثِ»وِ آى را 

 آثار شهید
ٍ  ٍایت فتح استرهستٌذ  ّبی فیلن اس جولِ وبرّبی ایطبى هجوَػِ .اًذ ضْیذ آٍیٌی آثبر فزاٍاًی اس خَد ثز جبی گذاضتِ

وِ ثِ غَرت وتبة تَسظ اًتطبرات )اوٌَى ثِ هؼزفی ثؼضی اس آثبر اٍ  .ب اثز دیگزّ دُّبی سیٌوبیی ٍ  ای اس همبالت ٍ ًمذ هجوَػِ

  .پزداسین هی (ٍاحِ ثِ چبح رسیذُ است

ی جبدٍ )جلذ  بًِ(، آیٌِّبی خبًِ ثِ دٍش )جزیبى رٍضي فىزی ٍ اًمالة اسالهی(،رستبخیش جبى )ادثیبت، فزٌّگ ٍ رس حلشٍى

ّب ٍ همبالت  ّب، سخٌزاًی گٍَ  ی جبدٍ )جلذ سَم/گفت ی جبدٍ )جلذ دٍم/ًمذّبی سیٌوبیی(، آیٌِ اٍل/همبالت سیٌوبیی(، آیٌِ

)پیطزفت التػبدی یب تىبهل فزٌّگی(، فتح  ّبی رٍایت فتح(،تَسؼِ ٍ توذى هجبًی غزة )گفتبر هتي فیلن سیٌوبیی(،گٌجیٌِ آسوبى

)اًمالة  ّبی هستٌذ(، آغبسی ثز یه پبیبى )گفتبر هتي فیلن )گزافیه ٍ ًمبضی(، ًسین حیبت ٍایت هحزم(، اًفغبر غَرت)ر خَى

 )فلسفِ ٍ ضؼز( اسالهی ٍ پبیبى اًتظبر(، فزدایی دیگز

 باشذ. کلیه آثار مکتوب شهیذ آوینی در کتابخانه تربیتی موجود می
 


