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مقدمه

روستای فردو، یکی از روستاهای خوش آب و هوا و شهید پرور 

یخــی دارد، که به  اســتان قــم  می باشــد. این روســتا، قدمــت تار

یادی را در راســتای خدمت  یخ اش، مردان و فرزندان ز بلندای تار

یادی را در این مســیر،  بــه انقــاب و اســام پرورانده و رنج هــای ز

متحمل شــده اند. به این ترتیب، ضرورت دارد به پاس زحمات 

فرزنــدان این روســتا، بــا گوشــه ای از زندگی نامه یکــی از فرزندان 

کوهی آشنا شویم . کاظم  دلیر و زحمتکش آن، به نام حاج 





تولد

آســیاب، در خانــواده ای  کاظــم در محلــه درب  مشــهدی 

متدیــن و بــا ایمــان به نــام 4 صفــه مشــهدی محمدی ها، در 

روســتای سرسبز و شهید پرور فردو به دنیا آمد.1 ایشان، دوران 

کودکی را در کنار خانواده و در آغوش پر مهر پدر و مادر گذراند؛ 

تــا ســن هجده ســالگی در کنار پــدر به کشــاورزی و دامداری 

کار یاری می کرد. مشغول بود و او را در این 

دوران تحصیل را در روستا، آن هم، فقط 3 ماه در زمستان ها، 

1. برای اطاعات بیشتر به شجره نامه طایفه مشهدی محمد مراجعه شود
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بــه مکتب رفت و نزد اســتاد ماحســین علــی اردهالی درس 

می خوانــد. در مکتب خانــه روســتا کتاب هایــی؛ چــون عمه 

جــزء، کتــاب جــودی )نوحه هــای اهــل بیت( و ســید انشــاء 

گردی  نــو ظهــور )اشــعار( را  می خوانــد . مشــهدی کاظــم، شــا

باهوش و توانمندی بود، اما شــرایط نامناســب آن زمان، به او 

اجازه نداد تا درسش را ادامه دهد.

خانواده

پــدر بزگــوارش حــاج ماندعلــی، هــر ســال، اهــل و عیــال   

آیــت ا... کبیــر را به مدت 2 ماه به فــردو، دعوت می کرد و آنان 

یرا در آن زمان، وســایل نقلیه  پایان به فردو می آورد؛ ز را با چهار

وجــود نداشــت  و در بعضــی از کارهــا، کمک حــال آیت ا... 

بود . محل اقامت خانواده آیت اهلل کبیر، همان باال خانه چهار 

کــه زمانی محــل اقامت  صفــه ای مشــهدی محمدی هــا بود، 

میــرزای قمی نیز بود. این دوســتی و آشــنایی حــاج ماندعلی 
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بــا آیــت اهلل کبیــر زمینــه ای شــد تــا پســر بــزرگ آیــت ا... کبیــر؛ 

حسین آقا به حاج ماندعلی پیشنهاد داد که آیا دوست داری 

پســرت را به قم ببرم؟ و او را به حرفه ای مشــغول کنم؟! حاج 

ماندعلی، کمی فکر کرد و سرانجام پاسخ مثبت داد و  با این 

پیشنهاد موافقت نمود.

از این رو، بعد از مدتی مشــهدی کاظم بار ســفر را بر بست و 

کرد و راهی شــهر مقدس  با پدر و مادر و خانواده خداحافظی 

قم شــد،  در مغازه آهنگری در ســه راه بازار نزد استادان، حاج 

اســماعیل جنگی و حاج احمد زمانی، مشــغول به کار شــد. 

گردی و کارهای بزرگی   به مدت دو ســال در مغازه آهنگری شا

که مابین مدرسه فیضیه و  گلدسته ســاعت  مانند: ســاخت 

حرم مطهر حضرت معصومه )س( می باشــد، درب مســجد 

اعظم و درب اول تکیه فردو و غیره ... انجام داد، که هرگز آنها 

را فراموش نمی کند.
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دیدار با امام خمینی؟هر؟

کبیر، یک اتاق شخصی  مشــهدی کاظم در خانه آیت ا... 

بــود و  کبیــر  آقــای  کار حســین  کمــک  کارهــا  او در  داشــت. 

خریدهــای خانــه را به عهده داشــت. در مدت این دو ســال، 

یــادی  کــه در خانــه حســین آقــا زندگــی می کــرد، تجربیــات ز

یبایــی را در گنجینــه ی ذهــن خــود  کــرد و خاطــرات ز کســب 

گنجانــد؛ یکــی از قشــنگ ترین و  بــه یادماندنی تریــن خاطره 

که  ایشــان، ماقات حســین آقا بــا امام خمینی ؟هر؟ اســت، 

امــام ؟هر؟، بی خبــر و ســرزده بــه خانــه حســین آقا  می آید . در 

این دیدار، حســین آقا، مشــهدی کاظم را مسئول جابه جایی 

امــام؟هر؟ بــه اتــاق دیگــری می نماید، کــه مشــهدی کاظم از 

کار  بــه خوبی بر می آید. مشــهدی کاظم در اولین  عهــده این 

کرد! اما آن  دیدارش با امام؟هر؟، نوری را در قلبش احســاس 

کرد. را جدی نگرفت و آن را به حال خودش رها 
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خدمت سربازی

بعد از 2 سال زندگی در قم و سکونت در منزل حسین آقای 

گردی نزد استادان به نام، رخت سفر بر بست و عازم  کبیر و شا

خدمــت ســربازی شــد. یــک ســال از خدمتــش را در اشــرت 

آبــاد تهــران، و یک ســال دیگــر را در حوزه نظــام وظیفه ورامین 

گذراند.

در زادگاه

یرا دلش برای سرزمین  بعد از ســربازی به روستا بازگشــت؛ ز

مادری اش تنگ شــده بود، چند سالی بود روستا را ترک کرده 

بــود. تصمیــم خــودش را  برا ی ماندن در روســتا، گرفته بود.و 

می خواســت در فردو بماند تا هم در کنار خانواده باشد و هم 

به پدر در کارها کمک کند. در روســتا به بنایی مشــغول شــد 

و چند ماهی را نیز، در این شــغل ســپری کرد . مادرش؛ بمانی 
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خانــم از مانــدن پســرش به روســتا راضی بود و ایــن فرصت را 

غنیمــت شــمرد و برایش به خواســتگاری رفــت. او به دنبال 

کــه خوب  دختــری خــوب، نجیــب و بــا ایمان بــود؛ دختری 

کــه چگونــه بــا ســختی های زندگــی مقابلــه  آموختــه باشــد، 

کند. ســرانجام در ســال 1342 مادر به آرزوی خود رســید و به 

خواســتگاری دختــر حــاج علی شــاه علــی، که یکــی از اقوام 

بــود، رفــت و بتــول خانم را که فقط 11 ســال ســن داشــت، به 

یبا، صبور  عقد مشــهدی کاظم در آورد. بتول خانم دختری ز

گذشــت بود. او، در خانواده ای متدین پرورش یافته بود،   و با 

از سختی ها و دشواری ها، پلی به آینده می ساخت و در نبود 

شوهرش، مسئولیت خانه و بچه ها را به عهده می گرفت و به 

خوبی از پس آن ها بر می آمد.

سفر به قم

هنــوز مدتی از ازدواج مشــهدی کاظم نگذشــته بــود، که به 
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همــراه مــادرش راهی قم شــد و به مدت یک ســال،  در مغازه 

گردید و به ســفارش حسین آقای  آهنگری، مشــغول آهنگری 

کبیــر، در خانه یک تاجر همــراه مادرش زندگی می کرد. بعد از 

مدتی به تهران رفت و چند ماهی در تهران در شرکت توپخانه 

به آهنگری مشغول شد.

کار در شــهر خسته شده بود، دلش هوای خانه و خانواده  از 

کــرده بــود، اما به دلیل نبود امکانات و عدم اســتفاده از این  را 

کند! تصمیم  شــغل در فردو، نمی توانست در آن جا آهنگری 

گرفــت حرفــه ای دیگری بیامــوزد تا بتواند هم خــرج و مخارج 

زندگــی را تامیــن کنــد و هــم در فــردو  بماند. به همیــن دلیل، 

در نانوایی مشــغول به کار شــد، اما بعد از مدتی متوجه شد، 

کار در نانوایی را نیــز رها کرد و   کــه به این شــغل عاقه نــدارد! 

همراه با مادر، عازم شهر و آبادی خود شد.
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ازدواج

ایشان، در سال 1344 با پولی که جمع آوری کرده بود، جشن 

عروسی گرفت و در همان 4 صفه مشهدی محمدی ها زندگی 

مشــترک را بــه همراه بتــول خانم آغاز کــرد، و جهت گذراندن 

زندگی مغازه ای  میوه فروشــی در همان درب آسیاب، نزدیک 

گرفته است،  ینل قرار  یرزمین مسجد ز که االن جزء ز منزلش، 

کار شد. کرد و مشغول به  راه اندازی 

مسجد زینل

ینل بــه زمان میــرزای قم بر می گــردد. این  پیشــینه مســجد ز

مســجد به دســتور ایشان ساخته شد. در ســال 1344 بزرگان 

مشهدی محمدی ها و اهل محل؛ مانند:  کبل خلیل، هاشم 

آقــا، حــاج ماندعلــی کوهی و کاظــم کوهی، به دلیل فرســوده 

ینــل و تخریــب شــدن قســمت هایــی از آن،  بــودن مســجد ز
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تصمیم گرفتند این مســجد را تخریب و آن را از اول بســازند، 

کــه مســئولیت ســاخت مســجد را مشــهدی کاظم بــه عهده 

یاد و همت  ینل با پیگیری های ز گرفت1  به هر حال، مسجد ز

اهــل محــل بخصــوص طایفــه مشــهدی محمد با مســولیت 

ینی در کارهای او به  مشــهدی کاظم ساخته شــد، که برگ زر

شمار می آید.

زندگی در روستا

مشــهدی کاظــم به کار کشــاورزی در روســتا خیلــی اعتقاد 

داشــت و معتقد بود در روســتا هیچ کاری مانند کشــاورزی و 

کننده است،  که تولید  یرا کسی  دامداری ارزشمند نیست؛ ز

یادی دارد. ایشــان با این اعتقاد راه پدر  اجــر دنیوی و اخروی ز

را در امــر کشــاورزی ادامــه داد؛ چنان  که از کودکــی نیز،  به این 

1.  . به دلیل طوالنی بودن داستان به فیلم مصاحبه با حاج کاظم در خصوص 
تخریب و ساخت مسجد در سال 1392 مراجعه شود.
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یادی داشت. به همین دلیل، مشهدی کاظم  شــغل  عاقه ز

یک ســال بیشــتر به میوه فروشــی مشــغول نبود؛ چون این کار 

یــادی از او می گرفــت و نمی توانســت بــه کشــاورزی و  وقــت ز

دامداری بپردازد. از این رو، بعد از مدتی مغازه میوه فروشــی را 

کرد، و 12 ســال به این شــغل مشــغول بود.  به عطاری تبدیل 

مشــهدی کاظم در ســال 1346 صاحب فرزند شد و خداوند  

کربا،  اسمش را عباس  به او پسری داد، و  به عشق علمدار 

نهاد. عباس، از همان کودکی  الگویش پدر بود و در نواجونی 

در ســن 14 ســالگی راه خــود را پیدا کرد و بــرای دفاع از میهن، 

اســام و ناموســش عــازم جبهه  حــق علیه باطل شــد. حدود 

82 مــاه در جبهــه بــود و در اکثرعملیات هــا بــه دفاع از کشــور 

پرداخت.
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کشاورز نمونه

کار نمونه اســتان از  گردو  ایشــان، در ســال 1378 به عنوان 

ســوی جهاد کشــاورزی انتخاب شــد . او به دلیل آباد نمودن 

دره کاظم آباد )کاشت حدود 250 عدد درخت گردو(، باغات 

کثر مزارع روستا و روستاهای دیگر،  عسه،و  درخت کاری او در ا

که در روســتاها و حتی ســطح  هم چنیــن قلمه و پیوند زنی او 

استان زبانزد عام و خاص بود، به این مقام مهم نائل آمد.

کاظم این مرد انقابی و خســتگی ناپذیر  پر از  زندگی حاج 

فراز و نشــیب و خاطراتی اســت که هرگز نمی توان به اختصار 

بــه توضیــح آن هــا پرداخت. او کــم کم کارش را ســبک کرد و 

از قبــول مســئولیت های بیشــتر خــودداری نمــود.  امــا میدان 

را خالــی نکرد؛ چون هنوز هم گره های بســته شــده و ســخت 

گشوده می شود. روستا به دست خود او 
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دفاع مقدس، فرزندان و فعالیت ها

یادی را  متحمل  مشهدی کاظم در دفاع مقدس، رنج های ز

کرد. هفت نفر  یادی را تقدیم انقاب اسامی  شد و عزیزان ز

از اقوام ایشــان؛ دو برادر بــه نام های: حبیب و رضا کوهی، دو 

برادرزاده به نام های: ابوالفضل و علی کوه پیما، که ابوالفضل 

دامــادش نیــز بود و ســه تن از فرزنــدان دایــی اش را به انقاب 

هدیــه نمود. ایشــان، افــزون بر این همه رنج هایــی که دید، در 

ســازماندهی بســیجیان، اعزام آن ها به جبهه و پخت یک تن 

مربای آلوزرد، برای جبهه نیز، سهم داشته است.

که نامش را  در سال 1348 خداوند فرزند دیگری به او داد، 

کار  فاطمه گذاشــت. فاطمه خانم، از همان نوجوانی کمک 

یادی را متحمل  مادر شــد. او نیز، همانند مادر ســختی های ز

شــد و ســهم خود را در دفاع از کشورش ادا کرد. همسرش را با 

یادی که به او داشــت، تشــویق کرد تا از کشور،  وجود عاقه ز
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کند و به او قول داد تا فرزندش را به  اســا م و ناموســش دفاع 

گونه ای تربیت کند، که نبود پدر را احساس نکند. ابوالفضل 

کوه پیما، همســر فاطمــه خانم در ســال  1365 به درجه رفیع 

ینب را مشاهده  شهادت رسید و هرگز چهره نازنین دخترش ز

نکرد.

در ســال 1350 فرزند ســوم مشــهدی کاظم  به دنیا آمد و آن 

کربا، قاسم نامید. قاسم تا اوایل جوانی  را به عشــق نوجوان 

نــزد پــدر بــود و او را در کارها کمــک می کرد. او نیــز، نزدیک به 

دو ماه در اواخر جنگ تحمیلی به جبهه رفت، تا ســهم خود 

را ادا کرده باشــد. در ســال 1351 خداوند فرزند دیگری به نام 

هاشــم به او هدیه کرد. هاشــم عاقه بسیاری به قرآن داشت 

یان روستا و حتی استان  و به همین دلیل، یکی از بهترین قار

شد. او، با صوت دلنشینش آرامش قلب پدر و مادر بود.

کاظــم  یحانــه، پنجمیــن فرزنــد مشــهدی  در ســال 1354 ر

یادی نداشــت  بــه دنیــا آمد. هــر چند او در زمان جنگ ســن ز
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و نوجوانــی بیــش نبــود، امــا بــه کمــک مــادر و فاطمــه خانــم 

یادی را انجام میداد ، از جمله، درســت کردن مربا و  کارهای ز

کــه محصوالتش نیز)زردآلو(  کمپوت برای رزمندگان اســام، 

از باغ خودشــان تامین می شــد. در سال 1356 خداوند فرزند 

دیگــری به این خانواده هدیه داد، که نامش را  فرزانه نهادند. 

درســت بعــد از تولد این فرزند بود، کــه زندگی پدر به گونه ای 

دیگر رقم خورد.

اوایل ســال 1357 بود که حاج کاظم مجبور شــد عطاری را 

کنــار بگذارد و در راســتای انقاب به فعالیــت بپردازد. اینجا 

کــه در دیدار بــا امام؟هر؟ در  کــه آن شــعله ی کوچک  بــود که 

دلش زبانه کشــید، او را به ســمت خود کشــید و او را از یاران 

و مبــارزان زمــان انقاب قــرار داد.  او از فعــاالن دوران انقاب 

کثــر راهپیمایی هــا شــرکت می کرد و  بــه حســاب می آمــد، در ا

یم  یادی را منتشر می کرد، که در همین راستا رژ اعامیه های ز

پهلوی مدتی او را تبعید نمودند.
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او در ســال 1359 به مدت ســه ســال عضو کمیته امنیتی، 

کــه مســولیت آن با آقا شــیخ علــی رمضانی بــود، گردید و کار 

یادی را در این کمیته انجام داد، که از جمله  آن ها اند: های ز

 1ـ هنگامی که مهندس اویسی از ایران رفت تمام تجهیزات 

و محصوالت و ... به مدت 2 سال تحویل او شد.

 2ـ جمــع آوری 20 هــزار تومان پول از مردم به دلیل این که این 

کرده بودند . شرکت ورشکست شده بود و شعبه را تعطیل 

گرفتن وســف از بنیاد مســتضعفین و تحویل آن   3ـ تحویل 

به فردوئی ها.

از ســال 1357 تــا ســال 1362 بــه همــراه حــاج آقــا مردانــه، 

حســین شــریفی و عبدالحسین رنجبر عضو شــورای اسامی 

یادی را به ســرانجام رساند، که  روســتا شــد و کارهای بسیار ز

مهم ترین آن ها عبارتند از :

1 ـ خریداری 213 دستگاه یخچال برای روستا.

2 ـ 18 هــزار تومــان پــول جمــع آوری نمــود و زمیــن مدرســه 
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کرد . دخترانه را خریداری 

3ـ آهــن مخابــرات روســتا را از فرمانــداری اراک بــه صــورت 

کرد . رایگان تحویل و به فردو منتقل 

یع تلویزیون، رادیو ، چراغ و ... در روستا .  4ـ توز

 5ـ  تامیــن و  پیگیــری کل امکانــات مدرســه های دخترانه و 

پسرانه .

 6ـ  پیگیــری و ضمانــت وام زنجیــر  ای بــرای 105 خانواده در 

کشاوررزی . زمستان از 5 تا 20 هزار تومان از بانک 

گــری بــه تنهایــی در زمســتان ایــن   7ـ در طــول مــدت شــورا 

مســئولیت را بــه عهــده داشــت، به دلیــل این که دو نفــر دیگر 

کن بودند.  شورا در قم سا

کاظــم به او  خداونــد در ســال 1360 فرزنــدی به نــام محمد 

هدیــه کرد . او درســت در روزگاران ســخت مادر و پــدر به دنیا 

آمــد و حــال نیــز، عصــا و تکیه گاه پدر و مادر اســت. در ســال 

گرامیــش حــاج ماندعلی کوهی بــه رحمت خدا  1364 پــدر 
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رفت و مشهدی کاظم  به اتفاق حسین کوه پیما برادر بزرگش، 

هدایــت خانــواده را بــه عهده گرفتنــد. پــدرش از معتمدین و 

کن در  که امام موســی صدر ســا خیرین روســتا بود و در زمانی 

فــردو بود، حاج ماندعلی حــدود 500 متر زمین به او هدیه داد 

کن شود . تا به صورت دائم در فردو سا

که  کاظم به دنیا آمد،  در سال 1362 فرزند هشتم مشهدی 

نامش را میثم  گذاشــت . درســت در شــب عملیــات خیبر، 

یکی از شــب های ســرد زمســتان و از مهم ترین عملیات های 

دفــاع مقدس به دنیا آمد و بــه برکت قدوم او، این عملیات با 

پیروزی همراه شد .

در این سال ها مادر به تنهایی بار خانه را به دوش می کشید، 

یــادی را، مانند:  تعــدد فرزندان، عدم  ســختی ها و زحمــات ز

کمک  کار در مزرعه،  که بیشتر به دلیل  حضور پدر در خانه، 

بــه جبهه و عضویت در شــورا کمتر در خانه حضور داشــت، 

پرستاری از مادر شوهر، که حدود 33 سال این کار را بر عهده 
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داشــت، نبــود امکانات و خانه مناســب، نبــود فرزند بزرگش 

عبــاس و حضــورش در جبهــه، تنهایــی دختــرش فاطمــه، 

کــه همســرش در جبهــه حضــور داشــت و همچنیــن حضور 

برادرانــش رضا و رســول در جبهه، تحمل می کــرد. اما مادر، با 

وجود تمامی این مشکات توانست به خوبی از پس آن ها بر 

کاظم را در این راه پر پیچ و خم یاری نماید . آید و مشهدی 

حاج کاظم از ســال 1361 الی 1363 عضو کمیته فرهنگی 

یاست آن را آقا شیخ عباس ابراهیمی  که ر جهاد روســتا شد، 

کمیته عبارتند از: برعهده داشت. مهم ترین فعالیت های 

گزارش آن به جهاد . 1 ـ جمع آوری اطاعات جنگ و 

یع علوفه در روستا، جهت تأمین علوفه ای 7000 رأس   2ـ  توز

که از فرمانداری تحویل می گرفت. گوسفند، 

یع نفت در روستا به خصوص زنانی که همسرانشان   3ـ  توز

در جنگ به سر می بردند .

کیلو چای و 400 قوطی روغن در روستا . یع  500  4 ـ توز
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ینــل از آقــا   5 ـ تحویــل زمیــن ســرویس بهداشــتی مســجد ز

که 100 متر بود و ساخت آن. محمد سرکشیکیان، 

ایشــان، از سال 1363 به عنوان معتمد روستا شناخته شد 

و کارش کمی سبک تر گردید، که به صورت فهرست به آن ها 

اشاره می گردد:

1-  مدت 30 سال، ناظر شورای نگهبان در تمامی انتخابات 

در پای صندوق های رای بود و هم اکنون نیز، ناظر می باشد.

2- مــدت 22 ســال، مســئول انجمن مدرســه های فــردو بود 

. از ابتــدای تاســیس پایگاه بســیح، عضو فعال بســیج بود و 

کشید. یادی را در این قشر ضعیف و مستضعف  زحمات ز

3- مدت 30 ســال، مســئول قنات عســه بود، که زحمات 

یادی را نیز در این قنات متحمل شد. ساخت وساز جاده ها،  ز

و پل های فراوان در روستا و مزرعه عسه . او، هم چنین در طول 

یادی در روستا انجام داده،  این سال ها، فعالیت ها و کارهای ز

کثرت آن ها از بردن نام آن ها معذورم . که بنده به خاطر 
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ایشان، با علما نیز معاشرت دارد و از کودکی با علما ارتباط 

داشــت و در حــال حاضــر از رفقــای حجــت الســام قرآئتــی 

که رفت و آمد خانوادگی نیز، با همدیگر دارند. می باشد 

در ســال 1365 آخریــن فرزنــد مشــهدی کاظم بــه دنیا آمد. 

نــام او را بــه خاطر وصیت و یاد برادرش، رضا نامید. در ســال 

1370 مادر دلسوز و مهربانش را که عمرش را در بستر بیماری  

کرده بود، از دست داد. او در طی زندگی خود به اتفاق  سپری 

همســر دلســوز و مهربانــش چندیــن ســفر به مشــهد مقدس، 

حرم امام خمینی؟هر؟، یک بار به کربا و ســرانجام در ســال 

1391 حج واجب را به همراه فرزند عزیزش فاطمه خانم بجا 

آوردند.

 آری! او، هنــوز هــم گره گشــای روســتا اســت. او اعتقاد دارد 

کــه جوان هــا بایســتی پــا به عرصــه گذارنــد و کارهــای ناتمام 

که او، چه پر انرژی و فعال  روســتا را خاتمه دهند. به راســتی 

است!  او در حالی که به یکی از درختان مزرعه اش تکیه داده 
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بــود، ایــن خاطرات را برایــم تعریف می کــرد و لبخند رضایت 

و خوشــحالی اش را بــه وضــوح مشــاهده می کــردم. آری! او از 

که بــرای آبادانی روســتا و  زندگــی اش راضــی بــود!  از خودش 

یادی کشیده بود، از همسر  برای ترببیت فرزندانش زحمات ز

دلسوز و یار همیشگی اش، که با صبرش او را در این راه یاری 

نموده بود، رضایت داشت! 

او هــم اکنــون 78 ســال ســن دارد و پیوســته خــدا را بــه خاطــر 

نعمتهایش، به خاطر سامتی اش و به خاطر فرزندان صالح که 

به او هدیه داده اســت، شــکر گزار اســت . او و همســرش فرزندان 

شان را با سختی و مشقت فراوان بزرگ کرده اند؛ آن ها، هم اکنون 

مــردان و زنــان موفقــی هســتند و همگــی آن ها تشــکیل خانواده 

داده اند. ایشان در حال حاضر حدود 40 فرزند و نوه دارد.

در پایان از خداوند منان برای حاج کاظم، همسرش و فرزندانش 

عمر باعزت و عاقبت به خیری درخواست میکنیم و امیدواریم 

سایه او و همسرش هم چنان بر سر فرزندان شان مستدام باشد.



کوهپیما شهید ابوالفضل 

کوهی شهید رضا 

کوهی شهید حبیب 

کوهپیما شهید علی 
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