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گذری بر زندگی نامه:

شهید علی زنده دوز در سال  1531در خانواده ای مذهبی و متدین دیده به جهان گشود .وی دوران ابتدائی و
راهنمایی تحصیلی را با تالش و جدیت ادامه داد .در حین تحصیل به عضویت بسیج درآمد و در این زمینه
فعالیت های بسیاری انجام می داد .ایشان به انجام واجبات اهمیت زیادی می دادند و پس از گذراندن دوره
آموزش نظامی در سال  1533سه دوره به جبهه اعزام شدند و نهایتاً در تاریخ  1533/11/91در عملیات کربالی
پنج و در چهارده سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

فرازی از وصیتنامه:

...اسالم همچون درختی است که به آب احتیاج دارد  ،پس ما باید برای حفاظت این درخت پر ارزش با خون
خود این درخت را آبیاری نمائیم و نگذاریم که دشمنان اسالم این از خدا بی خبران و این مزدوران پلید به اسالم

و دین ما لطمه بزنند و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونمان با این دشمنان خونخوار بجنگیم و زمینه را
برای ظهور آقا امام زمان عجل اهلل تعال فرجه الشریف آماده بسازیم.

ان شاء اهلل

جهت شادی ارواح طیبه امام و شهداء صلوات

ای دانش آموزان عزیز و ای امیدان این انقالب سنگر مدرسه را رها نکنید که فرهنگ و تبلیغات این
کشور و این انقالب از مدرسه سر چشمه می گیرد و هیچ انقالبی بدون فرهنگ نمی تواند استوار
باشد.شما دانش آموزان مسئولیت بزرگی در قبال این انقالب دارید.
قصه کرب و بال را حسینم حسین (ع)
ستم و جور و جفا را حسینم حسین (ع)
غم و درد شهدا را حسینم حسین (ع)
اشک و داغ اسرار را حسینم حسین (ع)
اسالم همچون درختی است که به آب احتیاج دارد پس ما باید برای حفاظت این درخت پر ارزش با
خون خود این درخت را آبیاری نماییم و نگذاریم دشمنان اسالم این از خدا بی خبران  .............به
اسالم و دین ما لطمه بزنند .
هر صبحدم با شهید
یا ابا عبدا ....الحسین (ع)
این شعاری بود که از اول انقالب سر دادیم که اگر من برنخیزم تو بر نخیزی  ،چه کسی برمیخیزد ؟
اگر ما در راه اسالم فدا نشویم چه کسی فدا می شود ؟ ......ما تا لحظه های آخر که دشمن را
سر نگون نکرده ایم یک قدم به عقب بر نمی گردیم.
....

