
 

 زندگي نامه شهيد احسان پارسي 

اي مذهبي متولد در خانوادهدر قريه مود از توابع شهرستان بيرجند  ٣٩شهيد احسان پارسي در دوم خرداد سال 
خرداد زاهدان و تحصيالت  ١٥شد. سه سال اول زندگي را در تهران به سر برد. تحصيالت ابتدايي را در دبستان 

وارد  ١٣٥٦در سال ي رياضي به پايان رساند و (مهران سابق) در رشته (ره)متوسطه را در دبيرستان امام خميني 
ج و به اتفاق پن ي راه و ساختمان دانشكده مهندسي طي نمودشتهدانشگاه سيستان و بلوچستان در ر

گذاري كردند كه در رهبري و تظاهرات و تعطيلي دانشگاه بسيار موثر تن از دوستان انجمن اسالمي دانشگاه را پايه
ز ا بود. در دوران دبيرستان و دانشگاه در جلسات مذهبي شركت فعال داشت. در تظاهرات قبل از انقالب و قبل

پيروزي پالكاردهاي با زيرنويس (قصاص) كه حاوي تهديدهاي كوبنده عليه مخالفين و اميد براي انقالبيون 
دربرداشت به خط او بود. در ابتداي پيروزي با سپاه پاسداران انقالب اسالمي بيرجند و زاهدان همكاري داشت و 

هايي از طرف دكتر هاي نامنظم مأموريتجنگ در واحد اطالعات ٦٠مرداد  ١٩تا  ٥٩در جنگ تحميلي از اسفند 
 ٦٠ي اطالعات دقيق و جامع از ضد انقالبيون مجدد از طرف سپاه زاهدان در شهريور چمران انجام داد و به واسطه

از او دعوت به عمل آمد و بعد از آموزش زبان اردو به اتفاق يكي از دوستان جهت رديابي و شناسايي ضد انقالبيون 
ي آمل براي دستگيري مخالفين، مأموريت يك ماهه به پاكستان مسافرتي يك ماهه نمود و بعد از قضيهفراري به 

ي هفتم اسفند با فرماندهي چهل نفر از مجاهدين حركت او داده شد كه در آخرين روزهاي مأموريت يعني جمعه
ستان نيمروز افغانستان رفت و در روز ها شناسايي و همكاري داشت به اها پيش با آناسالمي افغانستان كه از سال

ضمن درگيري با متجاوزين روسي و نبرد سخت و منهدم كردن چند تانك و تعدادي  ٦٠شنبه هشتم اسفند ماه 
  رزمانش به شهادت رسيد.نفر از هم ١١كمونيست، به اتفاق 

 


