اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
ﻧﺎم ﭘﺪر :ﺳﺎﻟﻢ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ17 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ1347/06/04 :
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ :ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﻣﺬﻫﺐ :اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت :ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻐﻞ :ﺳﺮﺑﺎز ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ در ﺟﺒﻬﻪ :رزﻣﻨﺪه
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت1367/04/04 :
ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت :ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺠﻨﻮن
ﻋﻤﻠﯿﺎت :ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس 7
ﻣﺤﻞ دﻓﻦ :ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ )از زﺑﺎن ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ(:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در روﺳﺘﺎی
ﭼﺎه ﻣﺒﺎرک ﮔﺬراﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﻮﺷﺎ ،ﻓﻌﺎل و زرﻧﮓ ﺑﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﺎ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺳﻦ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  1366ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ازدواج ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﻣﺎه از ازدواج ،رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺷﺪ .از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد .ﺣﻖ ﻣﺎدری را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ از ذﻫﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ رود اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﻓﺖ و
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،ﺳﺮم را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از دادن ﺳﺮ و
ﺟﺎن ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ و اﺳﻼم ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ از ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و از
ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
ﺟﺴﺪ ﭘﺴﺮم را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺳﯿﺮ و ﯾﺎ
ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ .اﻣﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺮم ﺑﻪ اﻫﻮاز رﻓﺘﻢ ،در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ از
اﺳﺮا ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺴﺮم را در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﺶ

روی ﺳﺮش و دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪ اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﻤﺶ ﺟﺰء اﺳﺮا اﻋﻼم ﻧﺸﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﻧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺪرش ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر )ﻗﻄﺮ( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﺶ را ﺑﺮای او
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او ﻫﺪﯾﻪ ﭘﺪرش را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﺎ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .ﻣﻦ آن ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد و ﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﺮده ام.
ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  1361داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز اﺛﺮی
از او ﻧﯿﺴﺖ.

