
 .کامل کنید

 نام و نام خانوادگی: شهید مهدی باکری

 :زندگینامه: )سال و محل تولد، سال و محل شهادت(

 

در میاندوآب و در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد. در همان آغاز کودکی مادرش را از دست داد.   1333مهدی باکری در سال 

داشتند. همان زمان وی توسط  1355و  1354خرداد  15تبریز در او و دوستانش نقش مهمی در برپایی تظاهرات شهر 

ساواک شناسایی شد و بارها برای بازجویی و تحت نظر آزاد شد. پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه تبریز شد و در رشته 

تیب او مهندسی مکانیک شروع به تحصیل کرد. در حین تحصیل خبر مرگ برادرش، علی باکری را به وی دادند. بدین تر

 .دومین عضو خانواده خویش را نیز از دست داد

با پیروزی انقالب ایران باکری نقش فعالی در سازماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی داشت. مدتی هم شهردار ارومیه بود 

را نیز بر عهده  و مدتی هم دادستان دادگاه انقالب ارومیه شد. او همزمان با فعالیت در سپاه، مسئوولیت شهرداری ارومیه

 .ها شدگرفت. با شروع جنگ ایران و عراق ازدواج کرد و بالفاصله پس از ازدواج )روز بعد از ازدواجش( عازم جبهه

یاهلل یا محمد )ص( یا علی )ع( یا فاطمه زهرا )س( یا حسن )ع( یا حسین )ع( یا علی )ع( یا محمد )ع( یا جعفر )ع( یا 

)ع( یا علی )ع( یا حسن )ع( یا حجة )عج( و شما اي ولیمان یا روح هللا و شما ای پیروان موسی )ع( یا علی )ع( یا محمد 

صادق امام یا شهیدان. خدایا چگونه وصیت نامه بنویسم در حالیكه سراپا گناه و معصیت، سراپا تقصیر و نا فرمانیام. گرچه 

ده از دنیا بروم. میترسم رفتنم خالص نباشد و پذیرفته از رحمت و بخشش تو نا امید نیستم ولی ترسم از این است كه نیامرزی

 .درگاهت نشوم

یا رب العفو، خدایا نمیرم در حالیكه از من راضی نباشی. ای وای كه سیه روز خواهم بود. خدایا كه چقدر دوست داشتنی و 

گفت. خدایا م یا رب یا رب میهایپرستیدنی هستی. هیهات كه نفهمیدم. خون باید میشد و در رگهایم جریان مییافت و سلول

 .قبولم كن. یا اباعبدهللا شفاعت

 .آه چقدر لذت بخش است انسان آماده باشد برای دیدار ربش، ولی چه كنم تهیدستم، خدایا قبولم كن

سالم بر روح خدا نجات دهنده ما از منجالب عصر حاضر. عصر ظلم و ستم عصر كفر و الحاد، عصر مظلومیت اسالم و 

 .واقعیاشپیروان 

 .عزیزانم اگر شبانه روز شكرگزار خدا باشیم كه نعمت اسالم و امام را به ما عنایت فرموده باز كم است

های درونی و دنیا فریبی را شناخته و برحذر باشیم كه آگاه باشیم كه سرباز راستین و صادق این نعمت شویم. خطر وسوسه

ها ی عاشقان ابا عبدهللا، بایستی شهادت را در آغوش گرفت، گونهساز ماست. اصدق نیت و خلوص در عمل تنها چاره

بایستی از حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل نمائیم تا بلكه 

 .قدری از تكلیف خود را در شكرگزاری بجا آورده باشیم

هایم كه بدانید اسالم تنها راه نجات و سعادت ماست. به یاد خدا باشید و فامیل وصیت به مادرم و خواهران و برادرهایم و

فرامین خدا را عمل كنید. پشتیبان و از ته قلب مقلد امام باشید. اهمیت زیاد به نماز و دعاها و مجالس یاد اباعبدهللا و شهدا 

 .بدهید كه راه سعادت و توشه آخرت است

بیابید و رسالت آنها را رسالت خود بدانید و فرزندان خود را نیز همانگونه تربیت بدهید كه همواره تربیت حسینی و زینبی 

 .سربازانی با ایمان و عاشق شهادت و علمدارانی صالح، وارث حضرت ابوالفضل، برای اسالم ببار آیند

ای بسیار اوند مرا با گناههاند و حقی برگردنم دارند طلب بخشش دارم و امیدوارم خداز همه كساني كه از من رنجیده

 .بیامرزد
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