مختصری از زندگینامه شهید سید کمال الدین مظلومی
(حج ) 85 -

آنانكه در راه رضای خدا از وطن خود هجرت گزیده و در این راه کشته شدند یا مرگشان فرارسید البته خدا رزق
و روزی نیكوئی ( در بهشت ابد ) نصیبشان می گرداند همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است .
شهید سید کمال الدین مظلومی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه  6سال  5338صادره از حوزه  3نی
ریز در خانواده ای معتقد به اسالم و سالله پاك رسول اهلل (ص) در یكی از روستاهای شهر آباده طشک بـه نام
ده زیز دیده به جهان گشود  ،هنوز دو سال از دوران کودکی او نگذشته بود که مادرش را از دست داد و این بــر
رشد و روحیه او تأثیر بسزایی گذاشت و بعد از در گذشت مادرش  ،پــدر پیرش و دیـــگر اعضاء خانواده وی ،

همچون مادری مهربان با تمام سختیها مشقات پرورش وی را عهده دار شدند  .شهید مظلومی در ســـال
 5331دوران تحصیالت ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت .
ولی از آنجایی که دبیرستان در روستای ده ریز نبود مجبور شد جهت ادامه تحصیل به شهرستان نی ریز برود.
پس از فراغت از درس به مطالعه کتب اسالمی می پرداخت و از این طریق افكار اسالمی خود را هر چه بیشتر
پرورش می داد گویا خود را برای شرکت در انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی (ره) آماده می ساخت .
شهید مظلومی هنگامی که انقالب اسالمی روبه رشد بود یكی از طرفداران سرسخت امام شد و هـمواره در
ایــن راه تالش می نمود و از هــر راهی کــه می توانست مردم را جهت پذیرش و برپایی انقالب ارشـاد و
راهنمایی می نمود .در تاریخ  5361/9/5به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی نی ریز در آمد تـا از این
طریق بتواند بهتر به دفاع از آرمانهای اسالمی خویش بپردازد .
شهید مظلومی پس از خدمت در سپاه در پی فرمان امام خمینی (ره) بر پاکسازی کردستان و مقابله بـا ضد
انقالب در غرب کشور به سنندج اعزام شد و پس از دوماه مبارزه با ضد انقالبیون در جبهه مریوان موفق و پیروز
بر می گردد  ،شهید مظلومی بــار دیگر در حالی کـه مسئولیت فرماندهی گروهی از رزمندگان اسالم را از
طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی نی ریز به عهده داشت در تاریخ  5365/3/59عازم جبهه های نبرد حق
علیه باطل گردید و در عملیات پیروزمند رمضان در شب شهادت موالی متقیان علی (ع) از ناحیه سر مصدوم
شد و به مدت  01روز در حال بیهوشی بستری بود .اما از آنجایی که این یاور اسالم همواره در یاد خدا و فقط
هدفش دیدار معشوق و رسیدن به لقاء اهلل بود در تاریخ  5365/8/05به دیدار خدایش شتافت و پیكر مـطهر او
در گلزار شهدای روستای ده زیر به خاك سپرده شد .
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