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به نام خدا
بِ جبی همذهِ
ٌفشبضی اظ ضٞجط فطظا٘ ٝا٘مالة اؾالٔی
روایت جنگ هشت ساله ،اگر هشتاد سال هن طول بکشد ،جا دارد

 ...ػ ،ًٙیىی اظ ٔحیٍسطیٗ حٛازص ثطای یه ّٔز اؾزٔ .ب ٍٕٞی ایٗ ضا ثاب
ٚػٛز ذٛزٔابٖ ،ثاب ٌٛقاز  ٚدٛؾاز  ٚاحؿابؼ  ٚازضان ذٛزٔابٖ ٔكابٞسٜ
وطزیٓ .ایٗ ٘یؿز و ٝفمٍ زض سبضید چیعی ذٛا٘س ،ٜیب ث ٝآٔبضٞب ٔطاػٗ ٝواطزٜ
ثبقیِٓ .یىٗ ٘ىش ٟٓٔ ٝایٗ اؾز ؤّ ٝز ٞب ٔی سٛا٘ٙس ایٗ حبزط ٝدط ذؿبضر ضا
ث ٝیه فطنز  ٚث ٝیه ؾطٔبی ٝسجسیُ وٙٙسٔ .ایزا٘یاس ذؿابضر ػٙاً ٞآ
فمٍ ایٗ ٘یؿز وٖ ٝعیعاٖ ّٔز ث ٝوبْ ٔطي وكب٘سٔ ٜی ق٘ٛس یب ٚیطا٘ی ٞابیی
ث ٝثبض ٔایآیاس  ٚؾاطٔبیٞٝابیی ثاط ثابز ٔایضٚز .اٌاط زض ػٍٙای ٖاعْ ّٔای ٚ
ذطزٔٙسی ؾطزٔساضاٖ وكٛض ث ٝوٕه وكٛض ٘یبیس ،آٖ ؾاطافىٙسٌی  ٚشِّاز ٚ
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ٞعیٕز ٔٗٛٙی ای و ٝثط زٚـ آٖ ّٔز ؾٍٙیٙی ذٛاٞاس واطز ،قابیس اظ ٕٞاٝ
ایٗ ذؿبضرٞب ثبالسط اؾز.
أطٚظ ثیف اظ نس  ٚدٙؼب ٜؾبَ ٘ ٚعزیه ث ٝزٚیؿاز ؾابَ اظ لاطاضزاز ٍ٘ٙایٗ
سطوٕب٘چبی ٔی ٌصضزٞ .ط ایطا٘ی و ٝآٖ سبضید ضا ثرٛا٘س ،ثٗس اظ ٌصقز ٘عزیاه
ث ٝز ٚلطٖ ،زض ضٚح ذٛز احؿبؼ قطٔؿبضی ،حمبضر  ٚقىؿاز ٔای وٙاس  ٚاظ
ذٛز ٔی دطؾس :چُٛض زض حبزطا ٝای ثا ٝآٖ ٖٕٓاز ،ؾاطزٔساضاٖ وكاٛض لابزض
٘كس٘س ٖعْ ّٔی  ٚؾطٔبیٞ ٝبی ٔبزّی ٛٙٗٔ ٚی وكٛض ضا ث ٝوٕه ٛٞیّاز ّٔای
ایٗ وكٛض ثٔ ٝیساٖ ثیبٚض٘س؟ ِكىط ٟٔبػٓ زقٕٗ سب لّت وكٛض آٔاس ثٗاس ثاب
اِشٕاابؼ  ٚزضذٛاؾااز  ٚدیكااىف زازٖ ٚ ٚؾاابَز زقاإٙبِٖ زٚؾاازٕ٘ااب ٚ
ذؿبضرٞبی فطاٚاٖ ّٔی  ٚآٖ اٞب٘زٞبیی و ٝثّٔ ٝز ایطاٖ قس ،لج َٛوطز واٝ
لسضی ٖمت ثٙكیٙس ،زضحبِی وٞ ٝفس ٜقٟط لفمبظ ضا اظ ایطاٖ ٌطفش ٚ ٝوكاٛض ضا
اظ ثركی اظ دبض ٜسٗ ذٛزـ ٔحط ْٚوطز ٜثٛز! أطٚظ  ٓٞو ٝقٕب ایٗ حبزطا ٝضا
زض ش ٗٞذٛزسبٖ یب زض وشبة سبضید ٔطٚض وٙیس  ٚثجیٙیس ثاط ّٔاز ایاطاٖ زض آٖ
حبزط ٝسّاد چاٌ ٝصقاز ،احؿابؼ ذؼّاز  ٚاحؿابؼ ؾاطافىٙسٌی  ٚشِّاز
ٔی وٙیسٕٞ .یٗ َٛض قجی ٝایٗ ،زض حٛازص ػ ًٙثیٗ إُِّ زٕٞ ،ْٚیٗ قاٟط
سٟطاٖ ٔحُ ذٛزٕ٘ابیی  ٚدُاع زازٖ افؿاطاٖ وكاٛضٞبی ٔرشّا قاس وا ٝزض
ذیبثبٖ ٞب ضا ٜثط٘ٚس ،ث ٝایطا٘ی ثب چكٓ سحمیط ٍ٘ب ٜوٙٙس ،اظ ا ٚوبض ثىكٙس ،ثا ٝاٚ
اٞب٘ز  ٚثٛ٘ ٝأیؽ ا ٚسؼبٚظ وٙٙس .ایٗ یه ٘ ٔٛثٛز ،آٖ ٘ ٔٛزیٍطی ثٛز .ایٗ ٞب
٘كب٘ ٝیه ذؿبضر ثعضي ثطای یه ّٔز زض یه ػ ًٙاؾز.
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زض ػٍٙی و ٝزض ؾبَ  1359زض ایٗ وكٛض ضخ زاز ٕٝٞ ،ایاٗ حاٛازص ٕٔىاٗ
ثٛز .آٖ ٞبیی ؤ ٝی ذٛاؾشٙس لُٗ ٝای اظ ذبن ایاطاٖ ضا اظ ایاطاٖ ػاسا وٙٙاس،
ٞسفكبٖ فمٍ ایٗ ٘جٛز و ٝایطاٖ ضا اظ آ٘چ ٝوٞ ٝؿز ،لسضی وٛچه سط وٙٙاس.
ٞسف ایٗ ثٛز و ٝایٗ ّٔز ضا ثطای لطٖ ٞب  -حاسالُ یاه لاطٖ ،ز ٚلاطٖ  -ثاب
احؿبؼ حمبضر ؾطِ ػبی ذٛز ثٙكب٘ٙس  ٚزض ٔطزٔی و ٝػطئاز واطز ٜثٛز٘اس
ٔمبثُ أذطاسٛضی ٖٓیٓ اؾشىجبض ػٟب٘ی لیبْ وٙٙس ثاطذالف ٕٞاٖ ٝاطف ٞابی
ثیٗ إِّّی ،یه حىٔٛز نس زضنس ٔطزٔی ضا و ٝثٞ ٝیچ لسضسی زض ز٘یاب ثابع
ٕ٘ی زٞس ،ؾط وبض ثیبٚض٘س ،ضٚحی ٝقؼبٖز  ٚذٛزثبٚضی ضا ثٕیطا٘ٙاس .آ٘چا ٝواٝ
ثطای آٖٞب غبیز ُّٔٛة ثاٛز ،ایاٗ ثاٛز  ٚایاٗ ٔایقاس .اٌاط آٖ وابضی واٝ
ضظٔٙسٌبٖ وطز٘س ،آٖ وبضی و ٝذب٘ٛازٞ ٜب وطز٘س ،آٖ وبضی و ٝثؿایغ ٖٕأٛی
ّٔز وطز ،آٖ وبضی وٌ ٝعاضقٍطاٖ ایٗ نحٞ ٝٙبی قاطف وطز٘اس  ٚزض ٔمبثاُ
چكٓ ٔطزْ لطاض زاز٘س  ٚآٖ وبضی و ٝآٖ ؾّؿّ ٝػٙجابٖ ٕٞا ٝایاٗ افشربضٞاب
وطز ٕ٘یثٛزٕٞ ،یٗ ٔیقس سطزیس ٘ساقش ٝثبقیس .لُٗاٝای اظ ذابن ایاطاٖ ضا
ٔی ٌطفشٙس ،ثٗس ثب لسضی چه  ٚچب٘ٔ ٝمساضی اظ آٖ ضا دؽ ٔای زاز٘اس ّٙٔ ٚاز
 ٓٞؾط ّٔز ایطاٖ ٔی ٌصاقشٙس  -اِجش ٝزض َا َٛؾابَ ٞابی ٔشٕابزی  ٚلُٗاب
ثیف اظ ٞكز ؾبِی و ٝػ ََٛ ًٙوكیس ایٗ وبض ضا ٔی وطز٘اس  -ثٗاس ّٔاز
ایطاٖ ٞط ٚلز ث ٝآٖ ُٔٙم ٝاظ وكاٛض ذاٛز ٔای ٍ٘طیؿاز ،احؿابؼ حمابضر
ٔیوطز!
ایٗ و ٝقٕب زیسیس دكز ؾطِ ٖطاق ،غطة یىذبضچ ٝلطاض ٌطفز قٛضٚی  ٚسٕابْ
اضٚدبی قطلی یىذبضچ ٝلطاض ٌطفشٙس ٖطة ٞبی ذّایغ فابضؼ  ٚحىٔٛاز ٞابی
ذّیغ فبضؼ و ٝسبثٕ اقبض ٜأطیىب ثٛز٘س ،یىذبضچ ٝلطاض ٌطفشٙس  ٕٝٞ ٚثٖ ٝاطاق
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وٕه وطز٘س ٞسفكبٖ ایٗ ٘جٛز و ٝچٙس قٟط ضا اظ ایاطاٖ ثٍیط٘اس  ٚثاٖ ٝاطاق
ثسٙٞس یب یه زِٚز ٔؿشمُ زضؾز وٙٙسٞ .سف٘ ،بثٛز وطزٖ ّٔز ایاطاٖ ثاٛز.
ٞسف ،نبف وطزٖ آٖ حفاطٞ ٜابیی ثاٛز وأّ ٝاز ایاطاٖ زض زؾاشٍب ٜالشاساض
أذطاسٛضی اؾشىجبض ثٚ ٝػٛز آٚضز ٜثٛز .أب ذاسا ٘رٛاؾاز« .ذاسا ٘رٛاؾاز»،
یٗٙی چٝ؟ یٗٙی اٌاط آحابز ّٔاز ایاطاٖ غفّاز ٔای وطز٘اس ٔ ٚای ذٛاثیس٘اس
ضظٔٙسٌبٖ ث ٝػجٕ٘ ٟٝای ضفشٙاس أابْ ٕ٘ای غُطّیاس  ٚؾای ٝٙؾاذط ٕ٘ای واطز ٚ
ٕ٘ی ایؿشبز  ٚایٗ  ٕٝٞاؾشٗساز ٘ ٚیط ٚزض ایٗ ضا ٜثؿیغ ٕ٘ی قس ثبظ ٞآ ذاسا
ٕٞیٗ َٛض ٔی ذٛاؾز؟ ٘ ،ٝاضاز ٜذسای ٔشٗبَ ث٘ ٝفٕ یه ّٔز ،سابثٕ اضاز ٜآٖ
ّٔز اؾزٞ .یچ حمیمز ٚ ٚالٗیشی زض ٔشٗ ظ٘سٌی یه ّٔز ثا ٝاضاز ٜی اِٟای
سغییط دیسا ٕ٘ی وٙس ٍٔط ٚلشی و ٝذٛزِ آٖ ّٔاز ثاط آٖ ٕٞاز ثٍٕابضز .ایاٗ
نطیحِ آیبر لطآ٘ی  ٚػعٗٔ ٚبضف لُٗی زیٙی اؾز.
ایٗ ذؿبضسی و ٝثٙب ثٛز ثٚ ٝػٛز آیس  ٚ -اٌط ٖعْ ّٔای  ٚساسثیط  ٚذطزٔٙاسی
ؾطزٔساضاٖ ٔ ٚؿئٛالٖ وكٛض  ٚاذالل  ٚػسّیز وؿب٘ی وا ٝزض ایاٗ ضا ٜلاسْ
ٌصاقشٙسٕ٘ ،ی ثٛز ،لُٗب ایٗ دیف ٔی آٔس  -ثب ایٗ ٖعْ ّٔی  ٚثاب ایاٗ ایٕابٖ،
سجسیُ ث ٝیه فطنز قس .آضی ٔب زض ػ ،ًٙثؿیبض ػبٖ ٞبی ٖعیع ضا اظ زؾاز
زازیٓ  ٚذؿبضر ٞبی ٔبزّی ٛٙٗٔ ٚی ظیبزی  ٓٞسحُٕ وطزیٓ أاب چیاعی زض
زَ ایٗ ّٔز ػٛقیس و ٝثطوبر  ٚاضظقف ثطای أطٚظ  ٚفاطزای ایاٗ ّٔاز ،اظ
 ٕٝٞچیع ثبالسط اؾز  ٚآٖ ،احؿبؼ اسّىبء ث٘ ٝفاؽ ،احؿابؼ ٖاعّر ،احؿابؼ
اؾشمالَ ،احؿبؼ ذٛزثبٚضی ّٔی ٖٓیٓ  ٚاحؿبؼ اٖشمبز ث ٝایٗ ثٛز وا ٝاٌاط
یه ّٔز حٔ َٛحٛض ایٕبٖ ث ٝذسا  ُٕٖ ٚنبِح ػٕٕ ق٘ٛسٗٔ ،ؼعارِ ٘كاس٘ی
یىی دؽ اظ زیٍطی لبثُ قسٖ ذٛاٞس قس .ایٗ زض ظ٘سٌی ٔب اسّفبق افشبز.
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عشیشاى هي! آًچِ کِ ایي لضیِ را توبم هی کٌذ ،ایي اعت کهِ رٍایهت ایهي
حبدثِ بِ درعتی صَرت گیزدً .مؼ ؽوب ایي جب هعلَم هی ؽهَد .ؽهوب ّهز
کذاهتبى  -ؽبیذ اکثزتبى یب ّوِ تبى  -بِ ایي هیذاى ّبی جٌگ رفتیهذ ٍ در
آىجب حضَر پیذا کزدیذ .آىّبیی ّن کِ عٌؾبى آى ٍلت التضبء ًویکهزدُ
اعت ،اس هغبئل آى آگبُ ؽذُ اًذ .اگز ایي حبدثِ بشرگ ،درعت رٍایت ؽهَد،
ایي اثزات هبًذگبر خَاّذ ؽذ .اگز غلظ رٍایت ؽَد ،یب رٍایهت ًؾهَد ،ایهي
تأثیزات بغیبر کن خَاّذ ؽذ ًِ .ایي کِ بِ کلّی اس بیي بزٍد؛ لیکي بغیبر کن
خَاّذ ؽذ .اگز خذای ًکزدُ هغزضبًِ رٍایت ؽَد ،لضیِ بِ عکظ خَاّهذ
ؽذ.

ایٗ ٞكز ؾبَ زٚض ٜزفابٔ ٔماسؼ ،قابُٔ ٞاعاضاٖ ٞاعاض حبزطا ٝاؾازٔ .اٗ
ٔی ذٛا ٓٞایٗ ضا اظ ػبٔٗ ٝفطٍٙٞی ٙٞ ٚطی وكاٛض ُٔبِجا ٝوا ٓٙوا ٝاظ ایاٗ
ٞعاضاٖ ٞعاض حبزط ،ٝالالُ یه فٟطؾز سٟی ٝوٙٙس .ثٙكایٙٙس فىاط وٙٙاس  ٚزض
حٛازص ػ ،ًٙزلّزِ ٘ٓط ٙٞطٔٙسا٘ ٝث ٝذطع زٙٞس یه فٟطؾز اظ ایٗ حٛازص
ثٚ ٝػٛز آٚض٘س ثٗس ایٗ ضا ثٍصاض٘س زض لجابَ وبضٞابی ٙٞاطی ای وا ٝساب أاطٚظ
زضثبض ٜی ػ ًٙقس ٜاؾز  -و ٝاِجش ٝثؿیبض  ٓٞاضظقٕٙس اؾاز  -ثجیٙٙاس واٝ
چمسض اظ ایٗ فٟطؾز ضا ٔب دُط وطز ٜایٓ ٗٔ .اٖشمبزْ ایٗ اؾز و ٝاٌط ایاٗ وابض
نٛضر ٌیطز ،ذٛاٞیٓ فٕٟیس ؤ ٝب یه ٞعاضْ آ٘چ ٝضا و ٝزضثابض ٜایاٗ ػٙاً
ٔیثبیس سجییٗ وطز ٔ ٚیسٛاٖ سجییٗ ٛٔ ٚقىبفی وطزٛٙٞ ،ظ ثیبٖ ٘ىطزٜایٓ!
ٔٗ غبِت آطبض ٙٞطی ػ ًٙضا یب زیسْ یب قٙیسْ اِجش ٝزض ایٗ ؾبَ ٞابی اذیاط
وٕشط .زض زٚض ٜػ ٚ ًٙؾبَ ٞبی اٚایُ ثٗس اظ ػٙاً ،غبِات ایاٗ ٘ٛقاشٞ ٝاب ٚ
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ضٚایز ٞبی سهٛیطی  ٚضٚایز ٞبی ؾیٕٙبیی  ٚغیط ٜضا غبِجب یب زیسْ یب ٌعاضقای
اظ آٖ ٞب ث ٝزؾز آٚضزْ .لُٗب آطبض ثب اضظقی زض ثیٗ ایٗ ٞاب ٚػاٛز زاضز ِایىٗ
 ٕٝٞایٗ ٞب زض ٔمبثُ آٖ ٌٙؼیٖٓ ٝٙیٕی وا ٝزض ایاٗ زفابٔ ٞكاز ؾابِ ٝثاٝ
ٚؾیّّٔ ٝز ایطاٖ ثٚ ٝػٛز آٔس ،چیع وٕی اؾز.
 ٕٝٞػ ،ًٙزاذُ ػجٞ ٟٝب ٘یؿز .ثؿیبضی اظ ٔؿبئُ ػ ،ًٙزاذُ ذب٘ٞ ٝبؾز
زض ضاٞ ٜبؾز زاذُ زَ ٞبؾز زض ٔؼٕٞ ٖٝٛبی سهٕیٓ ٌیطی اؾز زض ٔؼبٕٔ
ثیٗ إِّّی اؾز .ثجیٙیس ٔب زض زٚض ٜػ ،ًٙاظ َطف ٔؼبٔٗی و ٝازّٖب ٔی وطز٘س
زض ٔؿبئُ ػٟب٘ی ثی َطفٙس ،زض ٔمبثُ یه اٖٕبَ غطو ٚايحی لطاض ٌاطفشیٓ.
ازٖبٞبی ثؿیبض ثعضٌی ٔ ٓٞی وطز٘س .وؿب٘ی و ٝأطٚظ قإب ٔای ثیٙیاس زضثابضٜ
ؾالح ٞبی وكشبض ػٕٗی  ٚؾالح ٞبی قیٕیبیی ٔ ٚیىطٚثی  ٚاظ ایاٗ حاطف ٞاب
زاز ؾرٗ ٔیزٙٞس  ٚػعٔ ٚؿبئُ ٚايح ٔی قٕط٘س ،ایاٗٞاب ثا ٝضغیآ ٖاطاق ٚ
اضسف ٖطاق ؾالح قیٕیبیی زاز٘س ثطایف ؾبذشٙس  ٚیاب أىابٖ ؾابذز آٖ ضا
ثطایف فطا ٓٞوطز٘س .ز ٚلُت ثاعضي ز٘یابی آٖ ضٚظ  -یٗٙای لُات أطیىاب ٚ
لُت قٛضٚی ؾبثك ٔ -كشطوب ثب  ٕٝٞؾبظ  ٚثطٌكبٖ ثا ٝوٕاه ٖاطاق آٔس٘اس.
ایٗ ٞب وؼب  ٚزض وسأیه اظ ایٗ آطبض ٙٞطی ٔب زضؾاز سجیایٗ  ٚسكاطیح قاسٜ
اؾز؟
ٔٗ ثبضٞب ٌفش ٝأْ ،ب یه ٚلز ٔی ذٛاؾشیٓ ثطای ػجٞ ٟٝب ؾیٓ ذبضزاض  -و ٝزض
زاذُ وكٛض ٘ساقشیٓ  ٚسِٛیس ٕ٘ی قس  -اظ ػبیی ٚاضز وٙایٕٓٞ .ایٗ قاٛضٚی
ؾبثك اػبظ٘ ٜساز ٔب ؾیٓ ذبضزاض ضا اظ زاذُ وكٛضـ ٖجاٛض زٞایٓ  ٚثا ٝایاطاٖ
ثیبٚضیٌٓ .فز ایٗ ٚؾیّ ٝػٍٙی اؾز! یٗٙی ازّٖب ایٗ ثٛز و ٝآٖ ٞب ث ٝزَ ٚطف
7
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ػ ًٙوٕه ٕ٘ی وٙٙس! ایٗ زض حبِی ثٛز وٛٞ ٝادیٕبی ضٚؾیٛٔ ،قه ضٚؾای،
وبضقٙبؼ ضٚؾی ،افؿط ضٚؾیٛٔ ،از ٔٙفؼط ٜضٚؾی  ٚسٕبْ أىب٘بر ضٚؾای ،آٖ
َطف ػج ٟٝزض اذشیبض زقٕٗ َ ٚطف ٔمبثُ ٔب زض ایٗ ػ ًٙثٛز!
ٕٞیٗ اضٚدبی ث ٝانُالح َطفساض حمٛق ثكط  ٚزض ٔمبْ ناحجز ،ثاب ٘عاواز ٚ
ازة  ٚاس ٛوكیس - ٜچ ٝلؿٕز قطلیكابٖ ٕٞایٗ یٌٛؿاالٚی فّٗای  ٚثمیاٝ
وكٛضٞبی ثّٛن قطق آٖ ضٚظ ٚ ،چ ٝلؿٕز غطثیكبٖ یٗٙای ٕٞایٗ إِٓابٖ ٚ
ثمی - ٝآ٘چ ٝسٛا٘ؿشٙس ،ثٖ ٝطاق وٕه وطز٘سِٚ ،ی حبياط ٘جٛز٘اس ؾابز ٜساطیٗ
چیعٞب ضا ث ٝایطاٖ ثفطٚقٙس .اٌط یه ٚلز  ٓٞاظ َطلی زِٚز ػٕٟٛضی اؾالٔی
ٔی سٛا٘ؿز چیعٞبیی ضا اظ ایٗٞاب ثٍیاطز ،ثاب چٙاس ثطاثاط لیٕاز  ٚثاب ظحٕاز
ٔی سٛا٘ؿز ث ٝزؾز آٚضز! اِجشٞ ٝسفكبٖ ّٔٗ ْٛثٛز  ٗٔ -اٖ َّٚاطو واطزْ -
ثحض ثط ؾط ایٗ ثٛز و ٝایٗ ٖعّر ّٔی و ٝثاٚ ٝؾایّ ٝحطواز ٖٓایٓ ا٘مالثای
ٔطزْ ایطاٖ ثٚ ٝػٛز آٔس ٜاؾز ،ثبیس اظ ثیٗ ثطٚز .ضذ ٝٙای و ٝثٚ ٝؾیّ ٝا٘مالة
زض الشساض فط ًٙٞغطثی  ٚؾُّ ٝغطثی ٓ٘ ٚبْ ؾاُّ ٝػٟاب٘ی ثاٚ ٝػاٛز آٔاسٜ
اؾز ،ثبیس دُط قٛزٞ .سف آٖ ٞب ایٗ ثٛز ثٞ ٝط حبَ ثا ٝایاٗ ؾیبؾاز ضؾایسٜ
ثٛز٘س .ایٗ ٞب وؼبی آطبض ٙٞطی ٔب ،زض وساْ فیّٓ یاب ٕ٘بیكاٙبٔ ٝیاب ثمیا ٝآطابض
ٙٞطی ٔٗٙىؽ قس ٜاؾز؟ آیب لبثُ ا٘ٗىبؼ ٘یؿز؟ آیب ثطای ٘ؿُ ٞابی آیٙاسٜ
ایطاٖ سؼطثٝآٔٛظ ٘یؿز؟
أطٚظ ٔب ٔی ثیٙیٓ ٚلشی و ٝضاػٕ ث ٝزفبٔ ٔمسّؼ  ٚػٞ ًٙكاز ؾابِ ٚ ٝایاٗ
ٖٕٓز ُّٔمی ؤّ ٝز ایطاٖ آفطیس ،نحجز ٔی قٛز  -و ٟٓٔ ٝساطیٗ ٔٛيأٛ
ٙٞطی اؾز  ٚیه ٙٞطٔٙس زضثبض ٜایٗ ٌ ٝ٘ٛقىٞ ٜٛابی ّٔای ،ذاٛة ٔای سٛا٘اس
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لّٓفطؾبیی یب ٔیسا٘ساضی وٙس  -ثًٗی اظ آطبض زض ٌٛقٚٝوٙبض دیسا ٔیقاٛز واٝ
٘ ٝفمٍ ٖٕٓز ضا ٕ٘ی ثیٙٙس ٔی ٌطز٘س یه ٘مُ ٝيٗفی ،یب ٚالٗای ،یاب حشای
دٙساضی ،دیسا ٔی وٙٙس  ٚآٖ ضا ٔٛضز ٔسالّ ٝلطاض ٔی زٙٞس! ٞاسف اظ ایاٗ وبضٞاب
چیؿز؟ چطا ثبیس ٔب ایٗ فطآٚضز ٜی ٖٓیٓ ّٔز ایاطاٖ ضا ٘سیاس ٜثٍیاطیٓ؟ ایاٗ
ذسٔز ثّٔ ٝز ایطاٖ اؾز و ٝزض سٟبػٕی و ٝثٔ ٝطظٞبی ا ،ٚثا ٝقرهایز ا،ٚ
ثٖ ٝعّر ا ،ٚث ٝسبضید ا ،ٚثٛٞ ٝیّز ّٔی ا ٚقس ٜاؾز  -ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛطزا٘ ٝایؿاشبزٜ
 ٚایٗ َٛض قؼبٖب٘ ٝزفبٔ وطزٔ - ٜب ثیبییٓ آٖ ضا ظیط ؾاااَ ثجاطیٓ آٖ ٞآ ثاب
ظثبٖ ٙٞط؟ ایٗ وبضٞب ضا ٔی وٙٙس .ایٗ ٞب ثٓ٘ ٝط ٔٗ سهبزفی ٘ ٓٞیؿاز یٗٙای
ٕ٘ی قٛز ٌفز حبال یه ٙٞطٔٙس ث ٝایٗ فىط افشبز ٜؤ ٝی قٛز ایٗ ٌٕٖ ٝ٘ٛاُ
وطز ٘ .ٝثٓ٘ ٝط ٔٗ غیطٖبزی ٔیآیس .اِجش ٝسمهایط اظ ٔؿائٛالٖ  ٚؾاطزٔساضاٖ
ٔؿبئُ ٙٞطی  ٚفطٍٙٞی وكٛض اؾز آٖ ٞب  ٓٞثبیس ؾبظٔب٘سٞی وٙٙس ثبیس وبض
وٙٙس.
ایٗ ّٔز آ٘چ ٝو ٝزاقز ،زض َجك اذالل ٌصاقز  ٚآٔسٔ .طز ضٚؾاشبیی  ٚظٖ
ضٚؾشبییٔ ،طز  ٚظٖ ٔؿشًاٗ قاٟطی ،ذاب٘ٛازٜٞابی ٌ٘ٛابٌ ،ٖٛػاٛاٖٞابی
فطاٚاٖ ،لكطٞبی ٔرشّ  ،ؾبظٔبٖ ٞبی ضظٔٙاس ٜوكاٛض  -اضساف ،ؾاذب ،ٜحشای
٘یطٚی ا٘شٓبٔی  ٚثؿیغ ٖٓیٓ ٔطزْ  ٕٝٞ -ایٗ ٞب آٔس٘اس ٚاضز ٔیاساٖ قاس٘س.
حمیمشب ّٔز ایطاٖ زض آٖ ٞكز ؾبَ ،وبض ثعضٌی ضا ا٘ؼابْ زاز .زض سابضید ایاٗ
چٙسیٗ لط٘ی ؤ ٝی سٛا٘س ثٔ ٝؿبئُ أطٚظ ٔب ٔشّهُ قٛز ،ثٙس ٜؾطا٘ ٘ساضْ واٝ
ّٔز ایطاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛثب َ ٚ ٔٛضغجز ٚاضز یه ٔبػطای ٖٓیٓ ٘ٓبٔی قس ٜثبقس
 ٚاظ زَ  ٚػبٖ ٔبیٌ ٝصاقش ٝثبقس ثب ایٕبٖ ذٛز ،ثب ٖبَف ٝذٛز ،ثب زؾز ذٛز.
زض زٚضاٖٞبی ٔرشّ  ،حشی زض زٚضاٖ نفٛیّ ٝو ٝػًٞٙبی ثاعضي  ٚوبضٞابی
9
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ثعضٌی  ٓٞقس ،ایٗ چیعٞبیی و ٝأاطٚظ ٔاب ٔكابٞسٔ ٜایوٙایٓ ،اناال ٚػاٛز
٘ساقش ٝاؾز .زالیُ ضٚقٙی  ٓٞزاضز ٘ ٝایٗ و٘ ٝكٛز ایٗ ٞاب ضا سحّیاُ واطز
ّٔٗ ْٛاؾز چطا .ثٞ ٝط حبَ ایٗ دسیس ٜزض سبضید ایطاٖ ٔب یاه دسیاس ٜحمیمشاب
ثی ٘ٓیط یب اٌط احشیبٌ وٙیٓ ،ثٍٛییٓ وٓ ٘ٓیط ثٛز .ایٗ دسیس ٜث ٝایاٗ ثعضٌای،
آٖ  ٓٞثب ایٗ  ٕٝٞقى ٚ ٜٛثب ایٗ  ٕٝٞظیجبیی .چٛٔ ٝيٖٛی ثطای یه ٙٞطٔٙس
اظ ایٗ ػصاةسط؟
آثبر بهشرگ ٌّهزی دًیهب را ًگهبُ کٌیهذ؛ بغهیبری اس آى ّهب بهز رٍی
لْزهبًی ّبی هلت ّب هتوزکشًذ؛ حتی آًجبیی کِ ؽکغت خَردًهذ .در
لؾکزکؾی ًبپلئَى بِ رٍعیِ ،دٍ ًفز رٍایتگز بشرگ ٌّزی ،ایي هبجزا
را رٍایت کزدًذ :یکی فزاًغَی اعت کهِ ٍیکتهَر َّگَعهت؛ یکهی
رٍعی اعت  -عزفِ ؽکغت خَردُ ،کِ اٍل کبر ؽکغت خَرد  -کهِ
تَلغتَی اعت .آى عزفِ پیزٍس عبعبً گهشارػ ّهبیی را هوکهي اعهت
بذّذ؛ اهب ؽوب ببیٌیذ ،در ایي کتبةِ آى عزفِ ؽکغت خَردُ ،ؽکغت
را آى چٌبى تصَیز هی کٌذ کِ هبیِ غزٍر ٍ عزبلٌذی هلت اعت .یعٌهی
در حزکت هلت ،آى ًمبط ارسؽوٌذی را کِ یه

ٌّزهٌهذ ههی تَاًهذ

ببیٌذ ،ایي ّب را بیزٍى هی کؾذ ،بزجغتِ هی کٌذ ،رًگ ٍ رٍغي هی سًذ
ٍ جلَِ چؾنّب هیگیزد.
ٔب زض ایٗ ٔبػطای ٞكز ؾبِ ،ٝیه دیطٚظی ُّٔك ث ٝزؾاز آٚضزیآٔ .اب واٝ
ػ ًٙضا قط٘ ٔٚىطز ٜثٛزیٓ و ٝثٍاٛییٓ فاالٖ ػاب ضا ٔای ذٛاؾاشیٓ ثٍیاطیٓ،
10
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٘شٛا٘ؿشیٓ ،دؽ ٘بوبْ قسیٓ لًی ٝایٗ ٘جٛز .لًی ٝایٗ ثٛز و ٝزقٕٙی ثأ ٝاب
حّٕ ٝوطز ٜثٛز ٔ ٚی ذٛاؾز ثركی اظ ذبن ٔب ضا ثٍیطز  ٕٝٞز٘یب ٞآ ثا ٝاٚ
وٕه وطز٘س ٔب ٔ ٓٞطزا٘ ٝایؿشبزیٓ ٘بوبْ قس  ٚثیٙی اـ ث ٝذبن ٔبِیس ٜقس
 ٚثطٌكز .دیطٚظی اظ ایاٗ ثابالسط؟ ایاٗ دیاطٚظی ضا ثاب ٕٞایٗ اثٗابز ،ثاب ٕٞاٝ
ذهٛنیبسی و ٝزض آٖ ٚػٛز زاضز ،ثب  ٕٝٞآٖ ٞعاضاٖ ٞعاض ٔابػطایی وا ٝآٖ ضا
ثٚ ٝػٛز آٚضز ٜاؾزٔ ،ب ثبیس ضٚایز وٙیٓ .ایٗ وبضِ ٙٞطٔٙساٖ ٖعیع ٔبؾز وابض
٘ٛیؿٙسٌبٖ اؾز وبض ؾیٕٙبٌطاٖ اؾز وبض قبٖطاٖ اؾز وبض ٘مّبقابٖ اؾاز
وبض انحبة فطٙٞ ٚ ًٙٞط اؾز.
أطٚظ وبض ٖسّ ٜای و ٝثٔ ٝیساٖ ػ ًٙضفشٙس  ٚزض ایٗ ٞكز ؾابَ ،آٖ حٕبؾاٝ
ضا آفطیس٘س  -چ ٝقٟسایكبٖ ،چ ٝایظبضٌطا٘كبٖ ،چ ٝضظٔٙسٌب٘كبٖ  -زیٍط سٕابْ
قس .آٖ ٞب وبض ذٛزقبٖ ضا وطز٘س .دؽ اظ دبیبٖ وبض آٖ ٞب ،وبض یه ذیُ ٖٓایٓ
زیٍطی آغبظ ٔی قٛز ٖال ٜٚثط ٌعاضـ ٞبیی و ٝزض زٚضاٖ ػ ًٙزاز٘اسٕٞ .ایٗ
زٚض ٜػ ،ًٙچمسض ثطای ٔب ٙٞطٔٙس زضؾز وطز چمسض قرهیز ٞبی ثطػؿاشٝ
زضؾز قس٘س! غیط اظ آٖ ،ثٗس اظ دبیبٖ ػٛ٘ ،ًٙثز ایٗ ذیُ ٖٓیٕی اؾز واٝ
ایٗ زیٍط ٔؿئّ ٝاـ ٞكز ؾبَ ٘یؿز ٞكشبز ؾبَ  ٓٞاٌط َ َٛثىكاس ،ػاب
زاضز.
بیبًبت رّبز هعظن اًمالة اعالهی در دیذار هذیزاى ٍ ٌّزهٌذاى دفهب
همذط  -ؽؾن هْز 1379
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فصل 1
نقش دفاعی خراساى در غائلههای پیش از جنگ تحویلی

-1

تبعیظ عپبُ بِ عٌَاى ًْبد دفبعی ٍیضُ اًمالة اعالهی

ا٘مالةٞب زض ٞط ػبی ػٟبٖ ثؿش ٝثٞ ٝاسفٞاب ،اؾاشطاسػی سبوشیاهٞابیی واٝ
ضٞجطاٖ آٖ ضا سٓٙیٓ  ٚثطای اػطا زض اذشیبض ٛٞازاض اٖ لطاض ٔی زٙٞس ...ثؿش ٝثٝ
سأطیطی و ٝزض ٘ٓبْ حبوٓ ثیٗ إُِّ ٔی ٌصاض٘س ،ث ٝذهٛل اٌط حطواز آٖ ٞاب
ٔغبیط ثب ٘ٓٓ دیكیٙی و ٝزِٚز ٞبی ػبئط  ٚؾشٍٕط ثب حٕبیز ز َٚزیٍط ایؼابز
وطز ٜا٘س ،ثبقس ،زٚؾشبٖ  ٚزقٕٙبٖ زاذّی  ٚذبضػی دیسا ٔی وٙٙس ،و ٝضٞجطاٖ
ا٘مالة ٞب ثب سٛػ ٝثٔ ٝیعاٖ زغسغ ٝحفّ ا٘مالة  ٚزؾشبٚضزٞبی آٖ ثأ ٝحاى
دیطٚظی ثط ٘ٓبْ دیكیٗ ،زض نسز سكىیُ ؾبظٔبٖ ٞبی ٕٞفىط  ٚسبثٕ ٘ٓبٔی یاب
قجٓ٘ ٝبٔی ثط ٔی آیٙس سب سساثیط الظْ ٘كأر ٌطفشا ٝاظ سفىاط ا٘مالثای زض ٔمبثاُ
سٟسیساسی وٓ٘ ٝبْ ػسیس ضا سٟسیس ٔیٕ٘بیٙس ضا ا٘سیكیس ٚ ٜاٖٕبَ ٕ٘بیٙس.
دؽ اظ دیطٚظی ا٘ماالة اؾاالٔی ٚ ،ثاب زٚض ا٘سیكای حًاطر أابْ ذٕیٙای
ٟ٘بزٞبیی ثطای دیكجطز اٞاساف ا٘ماالة اؾاالٔی  ٚدبؾاساضی اظ زؾاشبٚضزٞبی
ا٘مالة ثعضي ّٔز ایطاٖ سبؾیؽ قس و ٝاظ آٖ ػّٕٔ ٝی سٛاٖ ث ٝسبؾیؽ ؾاذبٜ
دبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔی  ٚثؿیغ ٔؿشًٗفبٖ اقبض ٜوطز و ٝزض ؾبَ ٞبی ثٗس ٚ
زض وٛضاٖ زفبٔ ٔمسؼ ث ٝایفبی ٘مف دطزاذز.
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اٌطچٞ ٝؿشٞٝبی ا َٚقىُ ٌیطی ٟ٘بز ٔمسؼ ؾذب ٜدبؾساضاٖ ا٘مالة اؾاالٔی
زض ٘رؿشیٗ ضٚظٞبی دؽ اظ دیطٚظی ا٘مالة زض ظٔؿشبٖ ؾبَ ٕٞ ٚ 1357عٔبٖ
ثب سكىیُ وٕیشٞ ٝبی ا٘مالة ثٙیبٖ ٟ٘بز ٜقس ،أب ثا ٝناٛضر ضؾإی حًاطر
أبْ زض سبضید ز ْٚاضزیجٟكز  1358زؾشٛض سكاىیُ ؾاذب ٜدبؾاساضاٖ ا٘ماالة
اؾالٔی ضا نبزض فطٔٛز٘سْٚ .یفٔ ٚ ٝأٔٛضیاز ایاٗ ٟ٘ابز اظ ٕٞابٖ ا ،َٚحفاّ
ا٘مالة  ٚزؾشبٚضزٞبی آٖ سٗییٗ قس.
ثسیٗ ٔٛٓٙض ؾاذب ٜدبؾاساضاٖ زض وّیا ٝاؾاشبٖ ٞاب  ٚقاٟطٞبی وكاٛض سٛؾاٍ
٘یطٞٚبی ٔجبضظ  ٚا٘مالثی دیط ٚحًطر أبْ(ض )ٜضا ٜا٘ساظی قس.
- 1/1تؾکیل عپبُ در خزاعبى
زض ذطاؾبٖ ثعضي دؽ اظ ایٗ فطٔابٖٞ ،كاز ساب زٚاظز ٜاضزیجٟكاز قاٛضای
فطٔب٘ااسٞی ؾااذب ٜدبؾااساضاٖ قاابُٔ (ٔماابْ ٔٗٓاآ ضٞجااطی حًااطر آیاز اهلل
ذبٔ ٝٙای ،آیز اهلل ٚاّٖ َجؿی ،حؼز االؾالْ قٟیسٞب قإی ٘اػاز ،حؼاز
االؾالْ نفبیی ،حؼز االؾالْ ٞبزی ذبٔ ٝٙای ،حؼز االؾالْ قٟیس ٔٛؾاٛی
لٛچب٘ی ،حؼز اِؿالْ ٖجس ذسایی قٟیس زیبِٕ ...ٚ ٝزض ٔحُ ؾبذشٕبٖ حاعة
ضؾشبذیع ،زض اثشسای ذیبثبٖ دبؾساضاٖ فّٗی ،ػٙت فطٔب٘ساضی ٔكٟس و ٝزض آٖ
ظٔبٖ وٕیش ٝاػطایی فطأیٗ حًاطر أابْ(ض )ٜزض آٖ اؾاشمطاض زاقاز ،اٖاالْ
ٔٛػٛزیز وطز  ٚدؽ اظ ز ٚضٚظ ثٔ ٝحُ ثبقاٍب ٜافؿاطاٖ ِكاىط  77ذطاؾابٖ
ٚالٕ زض حس فبنُ ثب٘ ّٔی  ٚازاض ٜدؿز ٔكاٟس زض ذیبثابٖ أابْذٕیٙای(ض)ٜ
ا٘شمبَ یبفز.
13
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فطاذٛاٖ ٘یطٞٚبی سكىیُ زٙٞس ٜؾذب ٜاظ ثیٗ ثطازضاٖ ػٛاٖ ا٘مالثی و ٝلجُ اظ
دیطٚظی ا٘مالة ثب ضٚحب٘یز ا٘مالثی ٔ ٚحالر اضسجبٌ زاقشٙس ٚ ،ثٗس اظ سحٛالر
ز ٓٞزیٔب٘ 1357 ٜیع قٟط ضا زض اذشیبض ٌطفش ٝثٛز٘س ،ا٘ؼبْ ٌطفز.
زض ٔكٟس یه ٌط ٜٚسحز أط حؼز االؾالْ نفبیی ثٛز و ٝثب سهطف ؾبٚان ٚ
ٔٙعَ قیربٖ ضئیؽ ؾبٚان (ؾبظٔبٖ اَالٖبر  ٚأٙیز وكٛض) زض ثّٛاض ّٔاه
آثبز ٔؿشمط ٌطزیس ٚ ٜث ٝا٘ؼبْ ٔأٔٛضیز زؾاشٍیطی ٖٛأاُ ضغیآ قاب ٚ ٜياس
ا٘مالة دطزاذشٙس.
ٌطٞٚی زیٍط ثٖٛٙ ٝاٖ ٌكز قت زض وال٘شاطی ٞاب ٔؿاشمط ٔ ٚكاغ َٛأٙیاز
ٔحالر قٟط قس٘س و ٝایٗ ٘یطٞٚاب اوظاطا ثبظاضیابٖ ،وابضٌطاٖ ،زا٘اف آٔاٛظاٖ،
فطٍٙٞیبٖ  ...ٚا٘مالثی ثٛز٘س (ٔؿئِٛیٗ ٌكز قت ،حبػی سطلای ٕٔٗابض ثاٛز.
ٔٛؾٛی زض َالة ٔكٟس ؾبٖز ؾبظ ثٛز .غالٔطيب ٔحٕٛزی اِىشطیىای زاقاز.
 )...ٚایٗ ٘یطٞٚب ٖٕٔٛب زض وٙبض ٔحبفٓز اظ ٔحالر ،ثٖٛ٘ ٝی ث ٝاضائا ٝثًٗای اظ
ذسٔبر قٟطی ٔب٘ٙس سٛظیٕ الالْ ٔٛضز ٘یبظ ٔطزْ ٘یع ٔیدطزاذشٙس.
ٌط ٜٚؾ ْٛػٛا٘ب٘ی ا٘مالثی ثٛز٘س و ٝوٕیش ٝاػطایی فطأیٗ حًطر أبْ(ض )ٜضا
سكىیُ زاز ٚ ٜا٘ؼبْ ٔأٔٛضیاز ٞابی لًابیی  ٚقاٟطثب٘ی(ا٘شٓابٔی) ضا ثٟٗاسٜ
ٌطفشٙس .فطٔب٘سٞی وٕیش ٝزض اثشسا ثط ٖٟس ٜآیز اهلل ٖجبؼ ٚاّٖ َجؿی ثٛز.
ثب فطاذٛاٖ ٘یطٞٚبی ا٘مالثی ثطای سكاىیُ ؾاذب ٜدبؾاساضاٖ اظ ٞاط یاه اظ
ٔؼٕٞ ٖٝٛبی شوط قس ٜسٗسازی ػسا  ٚث ٝسكىیالر ؾذب ٜدبؾاساضاٖ دیٛؾاشٙس.
ثًٗی اظ ثطازضاٖ ثب ؾالح ٞبیی و ٝذٛز سٟی ٝوطز ٜثٛز٘س ث ٝؾذب ٜآٔس٘س .ثًٗی
14
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اظ ثطازضاٖ سحهیُ وطز ٜازاضار و ٝزِؿٛظ  ٚا٘مالثی ثٛز٘س ،ث ٝؾذب ٜآٔس٘س ِٚای
اوظط ٘یطٞٚب اظ الكبض َجمٔ ٝشٛؾاٍ ػبٔٗاٗٔ ٚ ٝشماساٖ ثا ٝاضظـ ٞابی زیٙای
ثٛز٘س.
ؾذب ٜدبؾساضاٖ زض قٟطٞبی زیٍط اؾشبٖ ذطاؾبٖ ثعضي ثا ٝساسضیغ ثا ٝفبناّٝ
چٙس ضٚظ سب یه ؾبَ ثب ٕٞاز قاجىٌ ٝؿاشطز ٜضٚحب٘یاز ٔاطسجٍ ثاب ٞاسایز
ا٘مالثی حًطر أبْ(ض )ٜضا ٜا٘ساظی ٌطزیس.
- 1/2گبم اٍل اعتمزار ًظن ٍ اهٌیت
ثب دیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی  ٚسكىیُ زِٚز ٔٛلز ،ثحاطاٖٞابی زاذّای سٛؾاٍ
ثبظٔب٘سٌبٖ ضغیٓ ،ذٛا٘یٗ ،لبچبلچیبٖ یاب ٘یطٞٚابی ٚاثؿاش ٝثا ٝثیٍب٘ا ٝوا ٝزض
ا٘حطاف ٔؿیط ا٘مالة اؾالٔی ٘بوبْ ٔب٘س ٚ ٜذٛز ضا ٔشًطض ٔی زیس٘س ،ایؼبز قس
و ٝثَ ٝجٕ آٖٞ ،ط ضٚظ زض ٌٛق ٚ ٝوٙبض اؾشبٖ ذطاؾبٖ ثعضي لبئّٞ ٝبیی ثط داب
ٔی قاس .ثاطای حاُ ٔكاىالسی اظ ایاٗ زؾاز ٔؿائِٛیز ٔاسیطیز  ٚوٙشاطَ
ثحطاٖ ٞبی زاذّی ث ٝؾذب ٜدبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔی ٘ٛدب ٚاٌصاض قس .ث ٌٝ٘ٛ ٝای
ؤ ٝی ساٛاٖ ٌفاز ،ؾاذب ٜذطاؾابٖ حشای لجاُ اظ ػاصة  ٚؾابظٔب٘سٞی ٚاضز
ّٖٕیبر قس ٚ ٜزض وّیٙٔ ٝبَك  ٚقٟطٞبی ٘بأٗ السأبر شیُ ضا نٛضر زاز:
-

يطٚضر سٗمیت ٖٙبنط يس ا٘مالة ثبٖض سكاىیُ ٚاحاس اَالٖابر ٚ

سحمیمبر قس وٖ ٝال ٜٚثط ٖٙبنط  ٚذب٘ٞ ٝبی سیٕی يس ا٘مالة ،أٛض اَالٖابسی
ٔطث ٌٛثٔ ٝجبضظ ٜثب لبچبق ٔٛاز ٔرسض ٔ ٚكاطٚثبر اِىّای ،اقاطاض  ...ٚضا ز٘جابَ
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وطز ٚ ٜثًٗب ذٛز زض ّٖٕیبر زؾاشٍیطی قاطوز ٔای وطز٘اسٕٞ .ایٗ ٘یطٞٚاب
ثٗسٞب ٞؿش ٝانّی ازاضار اَالٖبر اؾشبٖ  ٚقٟطؾشبٖٞب ضا سكىیُ زاز٘س.
-

ػٕٕ آٚضی ؾالح ٞبی غیطٔؼبظ  ٚزض اذشیبض ٔطزْ وا ٝاظ دبزٌابٖ ٞاب

ذبضع قس ٜثٛز ،اظ ٔأٔٛضیز ٞبی زیٍط ؾذب ٜدبؾساضاٖ ثاٛز وا ٝثاب ػٕإ آٚضی
چٙس نس لجً ٝؾالح  ٓٞؾذب ٜزاضای ؾالح ػٍٙی ٘ؿاجشب ظیابزی قاس ٞ ٚآ
ٔطزْ ثؿیبض ذٛقحبَ ثٛز٘س  ٓٞ ٚأٙیز قٟطٞب ُٕٔئٗسط ٌطزیس.
-

چٔ ٖٛطزْ ُٕٔئٗ سطیٗ سجّیغبر ضا سجّیغابر ؾاذبٔ ٜای زا٘ؿاشٙس ٚ

ثیكشط ث ٝآٖ اٖشٕابز زاقاشٙس ٚ ،اظ َطفای ٞایچ ؾابظٔبٖ ٛٔ ٚؾؿا ٝای ثاطای
سجّیغبر ٚػٛز ٘ساقز  ٚضازی ٚ ٛسّٛیعیٛٙٞ ٓٞ ٖٛظ ػبیٍب ٜذٛثی دیاسا ٘ىاطزٜ
ثٛز ،ؾاذبٔ ٜؿاِٚٛیز اوظاط سجّیغابر ا٘ماالة اؾاالٔی ضا ثاط ٖٟاسٌ ٜطفاز ٚ
ا٘شكبضار ضا ثب زؾشٍبٜٞبی أب٘شی یب ٔهبزضٜای ضا ٜا٘ساظی وطز.
-

٘یطٞٚبی قٟطثب٘ی(دّیؽ قٟطی) ثب سٛػ ٝث ٝاذطاع ٔؿشكبضاٖ  ٚفطاض

یب دبن ؾبظی ثًٗی ٖٙبنط ذبئٗ وبضایی الظْ ضا اظ زؾز زاز ٚ ٜاظ ٘ٓط ٘یاطٚی
ا٘ؿب٘ی  ٓٞث ٝقسر وٕجٛز زاقز ِاصا وٙشاطَ ا٘شٓابٔی  ٚحفبْاز اظ أابوٗ
حؿاابؼ ،حیاابسی ٟٔ ٚاآ ضا ثاا ٝؾااذب ٚ ٜوٕیشاا ٝا٘مااالة زاز٘ااس( .اؾااشب٘ساضی،
فطٔب٘ساضی ٞب ،ضازی ٚ ٛسّٛیعی ،ٖٛزازؾطاٞب  ٚزازٌبٞ ٜبی ا٘ماالة ،زا٘كاٍبٞ ٜابی
ٔٙٔ ،ٟٓبثٕ آة٘ ،یطٌٚبٜٞب  ٚوٛی  ٚثطظٖ )...ٚ
-

حفبْز قرهیز ٞب :قرهیز ٞبی ٔصٞجی ّٖٕی  ٚؾیبؾای (ائٕاٝ

ػٕٕٗ٘ ،ٝبیٙسٌبٖ حًاطر أابْ ،اؾاشب٘ساضاٖ ،فطٔب٘اساضأٖ ،ؿائِٛیٗ ثًٗای
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ازاضارٕ٘ ،بیٙسٌبٖ ٔؼّؽ  )...ٚو ٝثب ٌؿشطـ ٔٛع سطٚضیؿٓ ،زض ٔٗطو سٟسیس
لطاض ٌطفش ٝثٛز٘س٘ ،یبظ ث ٝحفبْز زاقشٙس و ٝؾذبٔ ٜأٔٛض حفبْز اظ ػبٖ ایاٗ
ٖعیعاٖ ٌطزیس.
-

حفبْز أبوٗ ٔ ٚطاؾٓ :حفبْز اظ ا٘شربثابر (ناٙسٚقٞاب ،أابوٗ

ضای ٌیطی  )... ٚضا ٜدیٕبیی ٞبٞ ،یئز ٖعازاضی ،حفبْز حطْ ُٟٔط أبْ ضياب ٚ
 ...اظ ػّٕٔ ٝأٔٛضیزٞبی زیٍط ؾذب ٜزض ایٗ ٔمُٕ ث ٝقٕبض ٔیآیس.
-

زض وٙبض فٗبِیز ٞبی فٛق ،ثطای زیٍط وبضٞابی ُٔٗاُ ٔب٘اس ٜای واٝ

ٔشِٛی اػطایی ٘ساقز ٘یع ،ؾذب ٜذٛز ضا ٔ ْٛث ٝا٘ؼبْ آٖ ٔای زا٘ؿازٔ :ظاُ
وٕه ث ٝوكبٚضظاٖ ثطای ثطزاقاز ٔحها َٛساب ظٔاب٘ی وا ٝػٟابز ؾابظ٘سٌی
سكىیُ ٘كس ٜثٛز .وٕه ث ٝسٛظیٕ ٔبیحشبع ٔطزْ ،وٕه ث ٝؾیُ ظزٌبٖ ،ظِعِٝ
ظزٌبٖ ...ٚ
-

ا٘ؼبْ ْٚیف ٝثٖٛٙ ٝاٖ يبثٍ ل ٜٛلًبئی زض ثطذٛضز ثب ٔؼطٔیٗ.

-

وٕه ث ٝسغییط فطٔ ًٙٞجشصَ ؾاشٓ قابٞی  ٚػابیٍعیٙی فطٙٞاً

اؾالٔی ،ثب اقبض ٜحًطر أبْ (ض )ٜو ٝثب اػطای زٖبٞبی وٕیُ٘ ،سث ،ٝسٛؾاُ ٚ
سٟی ٚ ٝسٛظیٕ دطزٞ ٜب  ٚدالوبضزٞب ،قطوز زض ٕ٘بظٞبی ػٕٗا ٚ ٝػٕبٖاز ضا زض
زؾشٛض اػطائیبر ذٛز لطاضزاز.
-

حًٛض زض ٖطن ٝؾیبؾی اظ َطیك سحّیُ  ٚسفؿایط حطواز ا٘ماالة

اؾالٔی ٔ ٚمبثّ ٝفىطی ثب ٌطٞٚهٞبی اِحبزی
17
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-

اؾىٛضر ،حُٕ  ٚسٛظیٕ د َٛثیٗ ثب٘ه ٞب ثٟٖ ٝس ٜؾذب ٜلطاض ٌطفاز

و ٝزض ایٗ ضاثُ ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای ُٖٕ قس وا ٝؾابضلبٖ زض حٕاالر ٔرشّفای واٝ
ا٘ؼبْ زاز٘س ٔٛفك ث ٝضثبیف دَٞٛب  ٚاؾٙبز ٘كس٘س.
-

ٔجبضظ ٜثب لبچبلچیبٌٖ ،طاٖ فطٚقبٖ ٖٙ ٚبنط ٔرُ آؾبیف ٖٕٔٛی ٚ

ذهٛنی ٔطزْ

– 2حضَر خزاعبى در کٌتزل غبئلِّبی ضذ اًمالة
- 1/2غبئلِ گٌبذ
زض لبئّ ٝقٟط ٌٙجس اظ اؾشبٖ ٔبظ٘سضاٖ آٖ ظٔابٖ  ٚاؾاشبٖ ٌّؿاشبٖ فّٗای واٝ
ٔمسٔبر آٖ اظ ث ٚ ٕٟٗاؾفٙس ٔاب ٜؾابَ  1358آغابظ قاس ٚ ،ثا ٝآغابظ ػٙاً
ذیبثب٘ی سؼعیاَّ ٝجب٘ا ٝزض  5فاطٚضزیٗ  1358ا٘ؼبٔیاسٌ ،طٞٚاه سطٚضیؿاشی
فسائیبٖ ث ٝانُالح ذّك(وٕ٘ٛیؿز ٞبی سحز أط قٛضٚی ؾبثك) ،حعة ساٛزٜ
٘ ٚبضايیبٖ زاذّی ،زض وٙبض ؾبیط ٌطٞٚه ٞبی زاذّای ،يإٗ سحطیاه ٔاطزْ
سطوٕٗ ثطای ذٛزٔرشبضی  ٚسؼعیَّ ٝجیٕٞ ،طا ٜؾابیط ٌطٞٚاه ٞابی ٕٞؿاٛ
قٟط ضا ث ٝسهطف زض آٚضزٖٛ٘ ٚ ٜی ػ ًٙذیبثب٘ی ضا آغبظ وطز٘س.
ضیك ٝایٗ لبئّ ٝث ٚ ّْٓ ٝؾشٓ ضغیٓ ؾشٓ قابٞی ثأ ٝاطزْ ُٔٙما ٝزض اقاغبَ
ظٔیٗ ٞب سٛؾٍ ٘عزیىبٖ ذب٘ساٖ دّٟٛی ثٚ ٝیػ ٜقابدٛض غالٔطياب ٖ ٚمات ٍ٘اٝ
زاقشٗ ٔطزْ ُٔٙم ٚ ّْٓ ٚ ٝؾشٓ ذٛا٘یٗ ثط ٔی ٌكز وا ٝفطناز سجّیغابر
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ثطای يس ا٘مالة ٚاثؿش ٝث ٝقٛضٚی ثطای سحطیه ٔطزْ ث ٝثٟب٘ ٝثابظدؽ ٌیاطی
أالوكبٖ ضا فاطا ٓٞآٚضز .اِجشإٞ ٝطاٞای ثًٗای اظ قایٛخ  ٚؾاطاٖ لجبئاُ ٚ
ٚاثؿشٍبٖ ثٞٚ ٝبثیز  ٓٞث ٝایٗ فًب زأٗ ٔیظز.
ثطای ؾطوٛة سحطوبر يس ا٘مالة زض ُٔٙمٌٙ ٝجس٘ ،یطٞٚبی وٕىی اظ سٟاطاٖ،
قبٞطٚز  ٚذطاؾبٖ ضاٞی ُٔٙم ٝقس٘سٌ .ط ٜٚدبؾاساضاٖ ذطاؾاب٘ی اٖعأای ثاٝ
ٌٙجس ث ٝاؾشٗساز یه نس  ٚثیؿز  ٚدٙغ ٘فط دؽ اظ ضؾیسٖ ث ٝقٟط ،ثب وٕاه
ؾبیط ٘یطٞٚب  ٚثب قؼبٖز ٚن ٘بدصیطی سٛا٘ؿشٙس سَٛئ ٝسؼعیٌٙ ٝجس ضا ذٙظی
ٕ٘ٛز٘س .زازؾشبٖ ا٘مالة ٚلز وكٛض(آیز اهلل ذّربِی) ثبضٞب سكىط  ٚلاسضزا٘ی
اظ ظحٕاابر ثااطازضاٖ دبؾااساض ذطاؾااب٘ی ضا ثیاابٖ زاقااز .قبیؿااش ٝاؾااز اظ
زالٚضی ٞبی قٟیساٖ (ّٖیٕطزا٘ی٘ ،یه ٖیف ،حكإشی ،افشرابضیٔ ٚ ،طحاْٛ
ٔحٕس ضيب ٔحٕٛزی  )...ٚو ٝزض ایٗ ّٖٕیبر قطوز زاقشٙس ،یبز ٕ٘ٛز.

- 2/2غبئلِ ضذ اًمالة در کزدعتبى ٍ ؽوبل غزة کؾَر
همذهِٙٔ :بطك وشد ٘ـیٗ ؿٕبَ غشة وـوٛس وو ٝدس ػو ٝاػوابٖ آرسثبیدوبٖ
غشثی ،وشدػابٖ  ٚوشٔب٘ـب ٜلشاس داسد اص دیش ثوبص ٔحوُ ٔٙبلـؤ ٝیوبٖ ػوشاٖ
ٌشٞ ٜٚب  ٚطٛایف ثب دِٚت ٔشوضی ثٛد ٜاػت .ایٗ ٔٙبلـبت ث ٝخصٛف دس صوذ
ػبَ ٌزؿا ٝتأثیش فشاٚا٘ی ثش ٘ٛع سفابس حىٔٛت ٔشوضی ایشاٖ ثب ػوبوٙبٖ ایوٗ
ٔٙبطك داؿاٝاػت.
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٘ػاز ٔطزْ ایٗ ُٔٙم ٝآضیبیی ثٛز ٜو ٝچٙس ٞعاض ؾبَ لجاُ اظ ٔٙابَك قإبِی
آٔس ٜثٛز٘س .اظ ؾبَ ثیؿز ٞؼطی ؤ ٝؿّٕب٘بٖ لّٗٞ ٝب  ٚاؾشحىبٔبر ایطا٘ی ٞاب
زض ایٗ ؾطظٔیٗ ضا ث ٝسهطف زض آٚضز٘س ٔطزْ زیٗ اؾاالْ ضا دصیطفشٙاس .ثٗاسٞب
چٙسیٗ ٘ٛثز ّٖی ٝذّفب  ٚحىبْ ُٔٙم ٝقٛضـ ٞبیی وطز٘س ٞ ٚط ثابض ؾاطوٛة
قس٘سٔ .طزٔبٖ ایٗ ذُٖ ٝال ٜٚثط حىبْ زاذّیٌ ،بٞی زضٌیطیٞب ثب سطنٞاب ٚ
ٌبٞی ثب ٖطة ٞبی ػٛٙة ُٔٙم ٝزاقاشٌ ٚ ٝطفشابض زض ٌیاطی ٞابی ٔاصٞجی ٚ
لٔٛی ثٛزٜا٘س .وطزٞب زض زٚضاٖ ٔغَٞٛب ٘یع ٔٛضز سٗطو لطاض ٌطفشٙس.
زض لط٘ ٖٚعزیه سط ٘یع زض زضٌیطی ٞبی ثیٗ أذطاسٛضی ٖظٕب٘ی ثاب ایاطاٖ زٚضاٖ
نفٛی ،ٝثبضٞب وطزٞبی ؾٙی ٔصٞت ضا ثب قایٗیبٖ َ ٚطفاساضاٖ زِٚاز ٔطواعی
زضٌیط وطز٘س.
زض زٚضاٖ ظ٘سی ٝوطزٞب ٔٛفك قس٘س آشضثبیؼبٖ غطثی ضا ٌطفش ٚ ٝثب اٖالْ ذاٛی
ثٖٛٙ ٝاٖ دبیشرز ،ذٛز ٔرشبضی اٖالْ وطز٘س.
زض زٚضاٖ دّٟٛی ٕٞعٔبٖ ثب اقغبَ ایاطاٖ سٛؾاٍ ٔشفمایٗ ،زض ؾابَ 1320
لبيی ٔحٕس اظ ضٞجطاٖ وطز ُٔٙم ٝثب حٕبیز قٛضٚی ؾبثك« ،ػٕٟٛضی ذّاك
وطزؾشبٖ» ضا ث ٝدبیشرشی قٟط ٟٔبثبز ثٙب ٟ٘بز .داؽ اظ ضفاشٗ ٔشفمایٗ ،اضساف
ایطاٖ ث ٝآشضثبیؼبٖ حّٕ ٝوطز  ٚػٕٟٛضی ذٛز ٔرشبضی وطزؾشبٖ ٔٙحُ قاس
 ٚدؽ اظ ایٗ ؾطوٛة قسیسٌ ،بٞی حطوز ٞب ٔ ٚجبضظار ؾیبؾای یاب ٔؿاّحب٘ٝ
ا٘ؼبْ ٔی قس ٜؤُ ٝبثك ٕٔٗ َٛثب ثطذٛضز قسیس زِٚز ٔطوعی ضٚثا ٝض ٚقاسٜ
اؾز.
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زض ؾبَ  1325اضسف ایطاٖ ثا ٝزؾاشٛض ٔحٕاس ضياب دّٟاٛیُٙٔ ،ما ٝدابٚ ٜٚ
اٚضأب٘بر ضا ث ٝسٛح ثؿز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝسب ؾبَ ٞب ٔطزْ اظ قٙیسٖ ٘ابْ اضساف
ٚحكز ٔی وطز٘س .زض ایٗ زٚض ٜثاب قاٛضـ ٞابی وٛچاه وطزٞاب ٞآ قاسیس
ثطذٛضز ٔی قاس  ٚآٖ ٞاب ضا ٕٞیكا ٝزض ٔٛيإ ياٗ

ٖ ٚمات ٔب٘اسٌی ٍ٘اٝ

ٔیزاقشٙس سب ٘شٛا٘ٙس ّٖی ٝزِٚز ٔطوعی فٗبِیز وٙٙس.
ا٘مالة اؾالٔی ٔطزْ ایطاٖ ّٖی ٝحىٔٛز ؾشٓ قبٞی ،زض ایٗ ُٔٙما ٝاظ وكاٛض
٘یع فطنشی ثطای ٖطو ا٘ساْ زٚثبض ٜؾاطاٖ ٌاطٞ ٜٚابی واطزی وإٖ ٝاسسب ثاٝ
وكٛضٞبی زیٍط ث ٝذهٛل ٖطاق دٙب ٜثطز ٜثٛز٘س فطا ٓٞآٔس  ٚحسٚز چٟبض ٔبٜ
لجُ اظ دیطٚظی ا٘مالة اؾاالٔی یٗٙای آثابٖ ٔاب ٜؾابَ  ،1357ؾاطاٖ حاعة
زٔٛوطار  ٚثطذی زیٍط اظ ٌطٞ ٜٚبی ؾیبؾی وطز و ٝثب فكبض ؾبٚان (ؾابظٔبٖ
اَالٖبر  ٚأٙیز وكٛض زض حىٔٛز ؾشٓقبٞی) ثٖ ٝطاق ضفش ٝثٛز٘س .ث ٝایاطاٖ
ثبظ ٌكشٙس  ٚزض ُٔٙمٔ ٝؿشمط قس٘س سب ضٞجطی ٔطزْ ضا ثط ٖٟس ٜثٍیط٘س.
ٕٞعٔبٖ ثب دیطٚظی ا٘مالة اؾالٔیٌ ،طٜٞٚبیی و ٝثب حٕبیز ثیٍبٍ٘بٖ ث ٝزاذُ
وكٛض ثطٌكش ٚ ٝلسضر یبفش ٝثٛز٘س ،ثب ایؼبز فًبی ؾٍٙیٗ ضٖت ٚ ٚحكز ،زض
وطزؾشبٖ ػ ًٙلاسضر ضا ٜا٘ساذشٙاس  ٚز ٚضٚظ ثٗاس اظ دیاطٚظی ا٘ماالة (24
ث )ٕٟٗاحعاة و ٚ ّٝٔٛزٔٛوطار ثب حّٕ ٝثٔ ٝطاوع ا٘شٓبٔی ٓ٘ ٚبٔی ،الساْ ثاٝ
اقغبَ دبزٌبٖ ٞب ٕ٘ٛز٘س .سٟٙب  8ضٚظ دؽ اظ دیطٚظی ا٘ماالة اؾاالٔی  ٚزض 30
ث 57 ٕٟٗدبزٌبٖ ٟٔبثابز ضا ٔحبناط ٜوطز٘اس  ٚزض  30ثٕٟاٗ آٖ ضا سهاطف ٚ
غبضر وطز٘س.
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زض ایٗ زٚضٕٞ ٜاٌ ٝاطٜٞٚاب ثاب سهاطف ،ازاضار  ٚدبزٌابٖٞاب ٘ ٚمابٌ حؿابؼ
قٟطٞبی ٔ ٟٓوطزؾشبٖ ،آ٘ؼب ضا ث ٝلطاضٌب ٜذٛیف سجسیُ وطز ٚ ٜزضٌیطی ٞبی
فطاٚا٘ی ٔیبٖ آ٘بٖ ثٚ ٝػٛز آٔس وٕٛٗٔ ٝال زض ثیكشط آٖ ٞب ٔاطزْ ثای ٌٙاب ٜثاٝ
قٟبزر ٔیضؾیس٘س.
٘ ٔٛضفشبض زِٚز ٔٛلز ثب غبئّ ٝوطزؾشبٖ زض سكىیُ ٞیئز حؿٗ ٘یز ٞآ ثاٝ
ػطی سط قسٖ يس ا٘مالة ا٘ؼبٔیس  ٚزض ٘شیؼٔ ٝصاوطار ثای فبیاس ٚ ٜسٛافمابر
نٛضر ٌطفش ٝو ٝث ٝذطٚع ؾذب ٚ ٜاضسف اظ قٟطٞبی وطزؾشبٖ ا٘ؼبٔیسٕٖ ،اال
ثیكشط ٔٙبَك وطزؾشبٖ ز ٚزؾشی زض اذشیبض ٌطٞ ٜٚبی ٚاثؿش ٝث ٝثیٍب٘ا ٝلاطاض
ٌطفز.
ٚضٚز ٔؿشمیٓ ٖطاق ث ٝدكشیجب٘ی سؼعیَّ ٝجبٖ زض وطزؾشبٖ وأ ٝمسٔا ٝای ثاط
آغبظ غیط ضؾٕی ػ ًٙسحٕیّی اظ ؾٛی نساْ ث ٝقإبض ٔای آٔاس ثاط ٚذبٔاز
اٚيبٔ افعٚز سب آ٘ؼب و ٝأبْ ذٕیٙی ثطای ذشٓ ایاٗ غبئّاٚ ٝاضز ٖٕاُ قاسٚ ٜ
زؾشٛض ث ٝالساْ فطٔٛز٘س.
فْزعت گزٍُ ّبی عوذُ ضذ اًمهالة فعهبل در هٌهبعك کهزد ًؾهیي
ؽوبلغزة:
-1

ٌطٞ ٜٚبی ؾیبؾی ثٔٛی (ٌاطٔ ٜٚفشای ظازٌ ٚ ٜاط ٜٚقاید ٖعاِاسیٗ

حؿیٙی زض ٟٔبثبز)
-2

ٌطٞٚه و ّٝٔٛیب وُِٕٝٝ
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-3

ٌطٞٚه زٔٛوطار

-4

ٌطٞٚه ذجبر

-5

ٌطٞٚه چطیىی فسائیبٖ ذّك

-6

ٌطٜٞٚبی ؾُّٙز َّت

-7

ٕ٘بیٙسٌبٖ  ٚقٗجٞ ٝبیی اظ ٌطٞ ٜٚب  ٚاحعاة سٟطاٖ  ٚزیٍط قاٟطٞبی

ایطاٖ
-8

ٌطٞ ٜٚبی َبِجب٘ی  ٚثابضظا٘ی وطزٞابی ٖاطاق وا ٝثا ٝز٘جابَ وكاٛض

وطزؾشبٖ ثٛز٘س
-9

ؾبظٔبٖ ٔٙبفمیٗ (ٔؼبٞسیٗ ذّك)

-10

ٌط ٜٚنٙبضٔٙس

-11

ؾبظٔبٖ دیىبض

-12

حعة ض٘ؼجطاٖ

-13

ٌطّٖ ٜٚی ٔطیٛا٘ی
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- 2/2/3هزٍری گذرا بز ًمؼ خزاعبى در دفب اس کزدعهتبى ٍ ؽهوبل
غزة
حًٛض ٘یطٞٚبی ذطاؾبٖ زض وطزؾشبٖ زض ز ٚثرف ظٔب٘ی ػساٌب٘ ٝدیف  ٚدؽ
اظ فٗبِیز ٞیئز حؿٗ ٘یز زِٚز ٔٛلز لبثُ ثطضؾی اؾاز .زض ثراف اٚ َٚ
زض ػطیبٖ ّٖٕیبر آظاز ؾبظی قٟط داب ٜٚاؾاشبٖ وطٔب٘كاب ٜوا ٝسٛؾاٍ حاعة
ٔٙحّ ٝو ّٝٔٛاقغبَ قس ٜثٛز  ٚيس ا٘مالة زض ثیٕبضؾشبٖ ،ثًٗی اظ ضظٔٙسٌبٖ
ؾذب ٚ ٜاضسف  ٚغا٘ساضٔطی ضا ثب ؾ ًٙؾط ثطیس ٜثٛز٘س ،قٟیس چٕاطاٖ ضحٕاز
اّٖ ...ی ٝاظ ػب٘ت حًطر أبْ(لسؼ ؾاطٔ )ٜأٔٛضیاز دیاسا واطز وا ٝلبئّا ٝضا
ذبسٕ ٝزٞس.
زض ایٗ ّٖٕیبر ؾذب ٜذطاؾبٖ ثب ٘ 60فط اظ ثاطازضاٖ دبؾاساض ثا ٝوٕاه ایكابٖ
قشبفشٙسٞ .ؼ٘ ْٛیطٞٚبی ذطاؾبٖ اظ ٔحُ غا٘ساضٔطی قٟط دب ٜٚثا ٝزقإٙبٖ ٚ
اِحبق ثٛٔ ٝلٕ ثب ٘یطٞٚبی قٟیس چٕطاٖ ٘ ٚؼبر ٘یطٞٚابی غا٘اساضٔطی ظثاب٘عز
ٔطزْ ؾشٓ زیسُٙٔ ٜم ٝقس ٜثٛز و ٝزض ذبَطار قٟیس ثعضٌاٛاض چٕاطاٖ ٞآ
اقبضٌ ٜطزیس ٜاؾز( .زٚؾشی نٕیٕی ؾطزاض قٟیس ثبثبٔحٕس ضؾشٕی فطٔب٘اسٜ
ّٖٕیبر ؾذب ٜذطاؾبٖ ثب قٟیس چٕطاٖ اظ ایٙؼب آغبظ ٌطزیس)  .ایٗ ّٖٕیابر زض
سبثؿشبٖ ؾبَ  1358ا٘ؼبْ ٌطفز.
ٕٞچٙیٗ قطوز زض ّٖٕیبر آظاز ؾبظی قٟط ؾٙٙسع زض زضٌیاطی ا٘ َٚیاع اظ
افشربضار ؾذب ٜذطاؾبٖ اؾز و ٝث ٝوٕه اضسف  ٚذسا ػٛیابٖ زضٌیاط زض آٖ
ذُ ٝقشبفشٙس  ٚقٟیس حؿیٗ اقىصض ٘ػاز و ٝسٟٙب فطظ٘س شوٛض ثبظٔب٘س ٜاظ داسض
24

مروری کوتاه بر نقش خراسان در دفاع مقدس

٘عز ٔبزض ثٛز زض ایٗ ّٖٕیبر ث ٝقٟبزر ضؾیس .ایٗ ّٖٕیبر ثب حسٚز نس ٘فط اظ
ضظٔٙسٌبٖ ذطاؾب٘ی زض ٟٔط  ٚآثبٖ ؾبَ  1358ا٘ؼبْ ٌطفز ؤ ٝشأؾفب٘ ٝثب ثی
وفبیشی ؾیبؾی زِٚز ٔٛلز ثَ ٝطح سرّی ٝوطزؾاشبٖ ٔٙؼاط قاس  ٚقاٟط زٚ
زؾشی اظ ٘یطٞٚبی اضساف  ٚؾاذب ٜسرّیا ٚ ٝسحٛیاُ احاعاة ٔٙحّا ٝؤّٛاٚ ٝ
زٔٛوطار ٌطزیس.
دؽ اظ قىؿز َطح ٞیئز حؿٗ ٘یز ثطای ٔصاوط ٜثب ياس ا٘ماالة  ٚاِعأای
قسٖ ثطذٛضز قسیس ثب ٘یطٞٚبی سؼعیَّ ٝت ،ثب زؾشٛض حًطر أابْ ٘یطٞٚابی
ذطاؾبٖ ٔؼسزا زض لبِت ؾبظٔبٖ ٌطزا٘ای ثا٘ ٝابْ «ٌاطزاٖ قاٟسا» زض سابضید
 59/1/10ث ٝوطزؾشبٖ اٖعاْ  ٚزض دبوؿابظی زٚثابض ٜؾاٙٙسع قاطوز ٕ٘اٛز ٚ
ؾذؽ آظاز ؾبظی قٟطٞبی زیٛا٘سض ٚ ٜؾمع ث٘ ٝیطٞٚبی ؾذب ٜذطاؾابٖ ٚاٌاصاض
قس.
دؽ اظ آظازؾبظی قاٟط ؾامع زض اٚائاُ اضزیجٟكاز ؾابَ ٘ 59یطٞٚابی
ذطاؾبٖ زض لبِت یٍابٖ ٞابی ٘ 100فاطی دبیٍابٞ ٜابی ذاٛز ضا زض ؾابذشٕبٖ
ؾاابٚان ،ؾاایّٛی ٌٙااسْ ،ؾاابذشٕبٖ زذب٘یاابر ،ؾاابذشٕبٖ قااٟطثب٘ی قااٟطٚ ،
ؾبذشٕب٘ی وٗٔ ٝطٚف ثٔ ٝىشت لطآٖ ثٛز (ٔماط لجّای ؤّٛا )ٝسكاىیُ زاز ٚ
ٔكغ َٛا٘ؼبْ ٔأٔٛضیز قس  ٚيطٚضر ٘یبظ ثا ٝسٛؾاٗٚ ٝياٗیز ثاطای ساأٔیٗ
أٙیز  ٚؾطوٛة يس ا٘مالة ثب زضذٛاؾاز  ٚاٖاعاْ ثیكاشط ٘یطٞٚابی دبؾاساض
ذطاؾبٖ ثعضي زض لبِت چٙس یٍبٖ وٕٛٗٔ ٝال ث٘ ٝبْ فطٔب٘سٞبٖ ٞسایز وٙٙاسٜ
یب ٔمط اؾشمطاضی ٘بٔیسٔ ٜیقس٘سٞ .یٕ ٝٙلٛی  ٚثب اضظقی ضا سكىیُ زاز٘س.
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آضاْ ؾبظی قٟط ؾمع  ٚح ٚ ٝٔٛػبز ٜثٛوبٖ  ٚآظاز ؾبظی ػبز ٜؾمع ث ٝثب٘ا ٝثاب
حٕبیز  ٚقطوز أیط قٟیس نیبز قیطاظی ٘ ٚیطٞٚبی اضساف ،ثركای اظ ایاٗ
فٗبِیز ٞب ثٛز .زض ایٗ ٔمُإ ؾاطزاض قاٟیس ٔحٕاٛز وابٔ ٜٚؿائّٕٖ َٛیابر
٘یطٞٚبی ؾذب ٜذطاؾبٖ ضا ثط ٖٟس ٜزاقازٔ .ؿائِٛیشی وا ٝساب لجاُ اظ ػٙاً
سحٕیّی ازأ ٝیبفز.
قطح ضقبزر ٞبی ؾطزاض قٟیس وب ٚ ٜٚذسٔبر سیخ ٚیػ ٜقاٟسای ذطاؾابٖ زض
وطزؾشبٖ ذٛز ثحض ٔؿشمّی ٔی َّجس و ٝاظ حٛنّ ٝایٗ ٔمابَ ذابضع اؾاز.
قطح وٛسبٞی زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی قىُ ٌیطی ِكىط ٚیػ ٜقٟسا ضا زض ازإٔٞ ٝایٗ
ثحض ٔالحٓ ٝذٛاٞیس وطز.

 – 3همببلِ بب جزیبى کَر تزٍریغن ٍ کَدتبچیبى
 - 3/1تزٍریغن
دیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی ث ٝضٞجطی أبْ ذٕیٙی  ٚالجبَ ٔطزْ ایطاٖ ٘ؿاجز ثاٝ
٘ٓبْ ؾیبؾی ٔجشٙی ثط آٔٛظٞ ٜبی زیٙی ضقش ٝثؿیبضی اظ ٌطٞٚه ٞبی ؾیبؾی
ثطای آیٙس ٜایطاٖ ضا دٙج ٝوطز .ثی اٖشٙبیی ٔطزْ ایطاٖ ثٌ ٝطٞ ٜٚبی ٚاثؿاش ٝثاٝ
ثیٍب٘ ٝؾجت ذكٓ ؾاطاٖ ایاٗ ٌطٞٚاه ٞاب قاس ٔ ٚربِفاز ثاب ٘ٓابْ ٘ٛدابی
ػٕٟٛضی اؾالٔی اظ اِٚیٗ ضٚظٞبی دؽ اظ دیطٚظی ا٘مالة اؾاالٔی آغابظ  ٚثاب
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ضٚقٗ قسٖ ٘شبیغ  ٕٝٞدطؾی ٖٕٔٛی و ٝثا ٝسٗیایٗ ٘آ٘ ٔٛابْ ،یٗٙای ٘ٓابْ
ػٕٟٛضی اؾالٔی ا٘ؼبٔیس نٛضر آقىبضسطی ٌطفز.
سؿریط ال٘ ٝػبؾٛؾی آٔطیىب سٛؾٍ زا٘كؼٛیبٖ دیط ٚذاٍ أابْ زض آثابٖ ٔابٜ
ؾبَ  1358ذٍوكیٞبی ٘یطٞٚبی يس ا٘مالة ثب ٔطزْ ضا آقىبضسط واطز .داؽ
اظ ایٗ ٚالٗا ٝثاٛز وا ٝآٔطیىابئی ٞاب ثطآقافشٙس ٖٙ ٚبناط زاذّای ٔ ٚاعزٚضاٖ
ذٛز(ٔسٖیبٖ ّٔی ٌطاییٌ ،طٞٚه ٞبی ٔٙبفمیٗ ،سٛفابٖ ،ؾاُّٙز َّات ٞابی
سؼعیَّ ٝتٌ ،طٞٚه فطلبٖ  )... ٚضا زؾشٛض زاز٘س ،سب ثاٞ ٝاط ٚؾایّ ٝثآ٘ ٝابْ
٘ٛدبی ػٕٟٛضی اؾالٔی يطث ٝثع٘ٙس .آقٛة ٞب افعایف یبفز .ا٘مالثی ٖٛزضٚغای
ثب افكبٌطی ٞبی زا٘كؼٛیبٖ ٔكرم قس٘س .آٖ ٞب و٘ ٝمبة ٔی ظز٘اس  ٚذاٛز ضا
َطفساض أبْ ٔٗطفی ٔی وطز٘س سب قبیس ثٔ ٝمبْ یب ٔٙؿجی ثطؾٙس ٖطن ٝضا سٙاً
یبفشٙس ،ذٛز ّٖٙب آقٛثٍطی وطز٘س.
زض ذطاؾبٖ ٘یع ،سحطوبر ایاٗ زؾاش ٝاظ ٔربِفابٖ ٗٔ ٚب٘اساٖ ٘ٓابْ ٘ٛذبؾاشٝ
ػٕٟٛضی اؾالٔی قسر زاقاز .ثاٖٙ ٝاٛاٖ ٕ٘٘ٛاٌ ٝطٞٚاه ٞابی سطٚضیؿاشی
ٔٙبفمیٗ  ٚفسائیبٖ ذّك  ٚؾبیط ٌطٞ ٜٚب زا٘كٍبٞ ٜب ضا سجاسیُ ثا ٝاَابق ػٙاً
وطز ٜثٛز٘س (زا٘كٍب ٜازثیبر  ّْٖٛ ٚدعقىی ٔكٟس زض ذیبثبٖ زا٘كٍب ،ٜوٛچاٝ
اؾطاض) ،ثبقٍب٘ ّٖٓ( ،ّٖٓ ٜرؿز ٚظیط قبٚ ٚ ٜظیط زضثبض ثاٛز) ٚالإ زض ذیبثابٖ
وٞٛؿٍٙی ٔكٟسٔ ٚ ،مطٞبیی زض ذیبثبٖ ثٟكز (حس فبنُ چٟابض ضا ٜزوشاطا ٚ
ؾ ٝضا ٜازثیابر ٔكاٟس) اظ ػّٕأ ٝطاواعی ثاٛز وا ٝػٛالٍ٘ابٚ ٜاثؿاشٍبٖ ثاٝ
ٌطٞٚهٞبی یبز قس ٜثٛز وٍٕٞ ٝی ثبٔكی حًطر أبْ ٔربِ ثٛز٘س ٘ ٚاسای
آٔطیىب ضا ِجیه ٌفشٙس  ٚثب ایؼبز ٔٛػی اظ سطٚضیؿٓ ٔطزْ ثای ٌٙاب٘ ،ٜیطٞٚابی
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ا٘مالثی ٔ ٚؿئٛالٖ ضا آٔبع حٕالر سطٚضیؿشی لطاض زاز٘اس .زض ایاٗ غبئّا٘ ٝیاع
ثطازضاٖ ؾذب ٜثب وٕه ٌطفشٗ اظ الكبض ٔرشّ ٔطزْ ٔشاسیٗ  ٚزیٍاط ٘یطٞٚابی
ا٘مالة ،ؾفط ٜسحطوبر آ٘بٖ ػٕٕ وطز٘س.
 – 3/2کَدتبی ًَصُ
زض سیط ٔب ٜؾبَ  1359وٛزسبی ٘ٛغ ٜوا ٝسٛؾاٍ ضاثُایٗ آٔطیىاب ؾابظٔب٘سٞی
قس ٜثٛز ،زض آؾشب٘ ٝاػطا سٛؾٍ ٖٙبناط ذابئٗ ثابلی ٔب٘اس ٜاظ ضغیآ َابغٛر،
وك  ٚذٙظی قس .ؾطزاض قٟیس ثبثب ٔحٕس ضؾشٕی و ٝسٗساز ٘ 80فاط ٘یاط ٚاظ
ثطازضاٖ دبؾساض ذطاؾبٖ ضا ثٛٓٙٔ ٝض سٗٛیى ثب ثاطازضاٖ ٔؿاشمط زض وطزؾاشبٖ
ٕٞطاٞی ٔیوطز ،قت زض دبزٌبٖ أبْحؿٗ(ٔ) سٟاطاٖ ثا ٝاؾاشطاحز ٔكاغَٛ
ثٛز٘س سب ضٚظ ثٗس ثٔ ٝؿیط ازأ ٝزٙٞاس .ذجاط وكا وٛزساب واٙٔ ٝشكاط قاس،
سمبيبی ٘یطٚی آٔبز ٜقس .قٟیس ضؾشٕی ثالفبنّ ٝثب ٘یطٞٚابی ذاٛز ثا ٝػابی
وطزؾشبٖ ٖبظْ ٕٞساٖ قس  ٚزض زؾشٍیطی وٛزسبچیبٖ  ٚوٙشطَ اٚيبٔ قطوز
وطز.
- 3/3هبجزای عبظ
آٔطیىبیی ٞب و ٝاظ ایبزی زاذّی ذٛز ثطای ٘بثٛزی ا٘مالة ٘ ٚؼبر ٌطٌٚبٖ ٞاب ٚ
سؿٍّ زٚثبض ٜثط ایطاٖ٘ ،ب أیس قس ٜثٛز٘س ،اثشسا ضٚاثٍ ؾیبؾی  ٚالشهبزی ذاٛز
ثب ایطاٖ ضا لُٕ وطز ٚ ٜدؽ اظ آٖ َطح ّٖٕیابر ٘ٓابٔی حّٕا ٝثاطای ٘ؼابر
ٌطٌٚبٖ ضا َطاحی ٕ٘ٛز٘س .آٔطیىبییٞب ٘یطٞٚبی زِشبی ذاٛز ضا وا٘ ٝعزیاه 6
ٔب ٜزض نحطای ٘ٛازای آٔطیىب ثب ث ٝوبضٌیطی ثٟشطیٗ ض٘ؼطٞب  ٚوٕب٘سٞٚبیی واٝ
28

مروری کوتاه بر نقش خراسان در دفاع مقدس

ثب ایطاٖ آقٙبیی زاقشٙس  ٚثًٗب ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؿشكبض ٘ٓبٔی زض ایطاٖ ٔی ظیؿشٙس،
سٕطیٗ وطز ٜثٛز٘س ،زض  59/2/5ثب چٙسیٗ فط٘ٚس ٛٞادیٕب  ٚثابٍِطز زض ناحطای
َجؽ ثط ظٔیٗ ٘كب٘س٘سٌ .طچ ٝذسا٘ٚس ّٖٕیبر آٖ ٞب ضا ثب فطؾاشبزٖ ٔالئاه ٚ
ِكىطیبٖ ثبز َٛ ٚفبٖ  ٚقاٗ ٘بوابْ ٌصاقاز ،أاب ثاال فبناّ ٝداؽ اظ افكابی
ّٖٕیبر قىؿز ذٛضزٔ ٜصوٛض ،ثطازضاٖ دبؾساض ؾاذب ٜذطاؾابٖ ثا ٝفطٔب٘اسٞی
حؼز االؾالْ نفبیی ثطای ٕٔب٘ٗز اظ اٟ٘ساْ ّٞی وٛدشطٞب  ٚسؼٟیعار ٘ٓابٔی
٘ ٚمكٞ ٝبی ّٖٕیبسی ثط ػبٔب٘س ٜآٔطیىب اٖعاْ قس٘س ،و ٝزؾشٛض ثٙی نسض ثطای
ثٕجبضاٖ ٛٞادیٕبٞبّٞ ،ی وٛدشطٞب  ٚسؼٟیعار ثط ػب ٔب٘اس ٜثا ٝقاٟبزر فطٔب٘اسٜ
ؾذب ٜیعز ثطازض دبؾساض ٔحٕس ٔٙشٓط لابئٓ  ٚاٟ٘اساْ اؾاٙبز ٟٔآ ایاٗ زذبِاز
٘ٓبٔی ا٘ؼبٔیس.
زض ایٗ ٔبػطا ٘رؿشیٗ ٘یطٞٚبیی و ٝثُٙٔ ٝم ٝضؾیس٘س ٘ 5فط اظ ثطازضاٖ ؾاذبٜ
یعز ثٛز٘س  ٚدؽ اظ آٖ ٘یطٞٚبی ؾذب ٜذطاؾبٖ ثاب ثایف اظ ٘ 50فاط اظ ٔكاٟس،
لبیٗ ،ثیطػٙس َ ٚجؽ ذٛز ضا ثُٙٔ ٝم ٝضؾب٘س٘س.

- 4عبیز فعبلیتّب
ٕٞعٔبٖ ثب ا٘ؼبْ ّٖٕیبر فٛق ؾبیط فٗبِیز ٞبی سىٕیّی ثطای سىٕیُ ؾابظٔبٖ
ؾذب ٜذطاؾبٖ ازأ ٝیبفز .اظ ػّٕ:ٝ
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اِ -سكىیُ ؾذب ٜدبؾساضاٖ زض قاٟطٞب ًٖ ٚاٌٛیطی  ٚؾابظٔب٘سٞی ٘یطٞٚابی
ا٘مالثی ٔشسیٗ ثب حؿبؾیز فطاٚاٖ نٛضر ٔیٌطفز.
ة -ثؿیبضی اظ ٘یطٞٚبی ا٘مالثی ،آٔٛظـ ٘ٓبٔی ٘سیاس ٜثٛز٘اس .زض ایاٗ ظٔابٖ
يطٚضر سكىیُ دبزٌبٖ آٔٛظقی احؿبؼ قس  ٚثركی اظ دبؾاساضاٖ ذطاؾاب٘ی
ثب اؾشمطاض زض دبزٌبٖ أابْ ضياب(ٔ) ٚالإ زض ذیبثابٖ ؾاطزازٚض ٔكاٟس(ٔطواع
آٔٛظـ ؾذب ٜزا٘ف ظٔابٖ قابٔ ،)ٜكاغ َٛسطثیاز دبؾاساض زض اثٗابز ٖمیاسسی،
ؾیبؾی ٓ٘ ٚبٔی ٌطزیس٘س.
عٌ-ؿشطـ ؾذبٔ ٜحسٚزیز ٞبی ٔىب٘ی ٚ ٚاحاسٞبی دكاشیجب٘ی  ٚذاسٔبسی ضا
ٕ٘بیبٖ ٔیؾبذز .ؾذب ٜثب احؿبؼ يطٚضر ثب اؾشمطاض زض ٔحُٞبی ٔهابزضٜای
اظ زؾشٍبٜٞبی ضغیٓ ٔٙحٛؼ دّٟٛی ٘یبظٞبی ذٛز ضا ثطَطف ٔیٕ٘ٛز ثٖٛٙ ٝاٖ
ٔظبَ اظ اؾشمطاض دبؾساضاٖ زض آٔٛظقٍبٞ ٜبی ایطاٖ  ٚآٔطیىب ،زض اثشسای ذیبثابٖ
وٞٛؿٍٙی ،ؾبذشٕبٖ چٟبض َجم ٝای زض ذیبثبٖ ثٟبض ٔ ٚطوع ؾبٚان زض ٔیاساٖ
ّٔهآثبز ٔیسٛاٖ یبز وطز .زض ؾبیط قٟطؾشبٖٞب ٘یاع ٚياٗیز ٔكابثٟی ٚػاٛز
زاقز  ٚثیكشط ٔٙبَك اؾشمطاض دبیٍبٞ ٜبی ؾذب ٜأبوٗ ٟ٘بزٞاب  ٚازاضار ٔٙحاُ
قس ٜضغیٓ ٌصقشٔ ٝب٘ٙس ؾبذشٕبٖٞبی حعة ضؾشبذیع ثٛز.
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فصل 2
دفاع هقدس

همذهِای بز علل آغبس جٌگ تحویلی تَعظ صذام
ػ ًٙزض لطٗٔ ٖٚبنط دسیس ٜای اؾز و ٝاضسجبٌ ٔؿشمیٓ  ٚسٍٙبسٍٙی ثب ٔؿبئُ
ؾیبؾی ثطلطاض ٔی وٙس  ٚث ٝسٗجیط زیٍط ،ػ ًٙذٛز ٔم ِٝٛای ؾیبؾی اؾز واٝ
زض قطایٍ ذبنی ثطٚظ ٔی وٙس .ػٖ ًٙبّٔی ثبِمٔ ٜٛغبیط ثب ؾیبؾز ٞاب ٓ٘ ٚآ
ُّٔٛة دیكیٗ اؾز.
زض ثبض ُّٖ ٜآغبظ ػ ًٙایطاٖ ٖ ٚاطاق ٌٕب٘اٞ ٝابی ظیابزی لبثاُ َاطح اؾاز.
اذشالفبر ٔطظی  ٚاضيی ٔیابٖ ایاطاٖ ٖ ٚاطاق وا ٝثاب ا٘ٗمابز لاطاض زاز 1975
اِؼعایط حُ  ٚفهُ قس ٜثٛز ٚ ،ثطای ضؾیسٌی ث ٝاذشالفبٖ دیطأ ٖٛآٖ ٔطػإ
ضؾیسٌی ٔكرم ثٛزٕ٘ ،یسٛا٘ؿز ث ٝسٟٙبیی اٍ٘یعّٖ ٚ ٜز انّی ػ ًٙثبقس.
ثطؾی اٚيبٔ زاذّی ایطاٖ دؽ اظ دیطٚظی ا٘مالة اؾاالٔی ٘كابٖ زٙٞاس ٜایاٗ
ٔٗٙبؾز و ٝایطاٖ ٘ ٝسٟٙب ثطای ػ ًٙو ٝحشی ثطای زفبٔ  ٓٞآٔبزٌی ٘ساقاز
ظیطا ٖال ٜٚثط آ٘ىٙٞ ٝاٛظ ٘ٓابٔی ؾیبؾای داؽ اظ ا٘ماالة سظجیاز قاس ٜثاٛز،
ثالفبنّ ٝدؽ اظ دیطٚظی ،زضٌیطی ٔیبٖ ٘یطٞٚبی ا٘مالثای ِ ٚیجاطاَ ٞاب قاطٔٚ
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ٌطزیس .الشهبز ایطاٖ فٛق اِٗبز ٜيٗی قس ٜثاٛزٙٔ .ابثٕ سؿاّیحبسی ایاطاٖ ثاٝ
زِیُ ٔبٞیز يس أطیىبیی ا٘ماالة اؾاالٔی ،لُإ قاس ٜثاٛز ٚ .لطاضزازٞابی
سؿّیحبسی ؤ ٝىُٕ لاسضر اضساف ثاٛز زض ٕٞابٖ ضٚظٞابی لجاُ اظ دیاطٚظی
ا٘مالة سٛؾٍ ثرشیبض ِغ ٛقس ٜثٛز.
ثبلیٔب٘س ٜاضسف ٘ ٝفطٔب٘س ٜزاقز ٘ ٚا ٝسؼٟیاعار آٔابز ٜثاٝوابض ٘ ٚاِ ٝاٛاظْ
یسوی ،و ٝثشٛا٘س آٔبز٘ ٜجطز قٛز .اضسف ٔكىالر ؾبذشبضیٛٞ ،یشی ،آٔٛظقی،
 ٚفطٔب٘سٞی  ٚوٙشطَ زاقزٌ .طٞ ٜٚبی ؾیبؾی زاذّی قٗبض ا٘حاالَ اضساف ضا
ؾط ٔیزاز٘س .اضسكیٞبی ٔشسیٗ  ٓٞثطای سغییط  ٚا٘شمبَ ث ٝاضسف اؾاالٔی ،ثاب
ٔكىالر ٔرشّفی زؾز  ٚدٙؼ٘ ٝطْ ٔیوطز٘س.
ؾذب ٜزض ایٗ ٚيٗیز زضٌیط ٔأٔٛضیز ٞبی أٙیشی زض زاذُ وكٛض ثاٛز .ثؿایغ
زض دٙؼٓ آشضٔب 1358 ٜثٗاس اظ سهاطف ال٘ا ٝی ػبؾٛؾای أطیىاب ثا ٝزؾاشٛض
حًطر أبْ سكىیُ قس أب ٛٞیز ٘ٓبٔی ٘ساقز .آٔٛظـ  ٓٞثا ٝلاسض وابفی
٘ساقز.
ٖطاق زلیمب ٚيٗیز ایطاٖ ضا ُّٕٔ ثٛز .احٕس ظیاسی ؾاط ًٙٞؾابثك اضساف
ٖطاق ٔی ٌٛیس« :ضٞجطی ٖطاق ٔٗشمس ثٛز دؽ اظ ؾم ٌٛقب ٜایاطاٖ  ٚسهافیٚ ٝ
دبن ؾبظی زض اضسف ،اضسف ایطاٖ يٗی قس ٜاؾز».
ٖطاق ثی طجبسی ٘بقی اظ ا٘مالة اؾالٔی زض ایطاٖ ضا یه فطنز اؾشظٙبیی ثاطای
سؿٍّ ثط ذّیغ فبضؼ ث ٝؾٛز ذٛزـ اضظیبثی وطز .ظیطا ثا ٝػابی یاه ایاطاٖ
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لٛی زض ٔمبثُ یه ٖطاق يٗی ٙٔ ٚعٚی ،یه ٖطاق لٛی زض ٔمبثُ یه ایاطاٖ
يٗی لطاض زاقز.
نساْ ٔٗس ْٚزض آثبٖ ٔب 59 ٜزض ٔهابحج ٝای ٔایٌٛیاسٔ« :اب اظ سؼعیا ٝایاطاٖ
٘بضاحز ٕ٘یقٛیٓ  ٚنطیحب اٖالْ ٔیزاضیٓ زض قطایُی و ٝایٗ وكٛض زقإٙی
ثٛضظزٞ ،ط فطز ٖطالی  ٚقبیس ٞط ٖطثای ٔبیاُ ثا ٝسمؿایٓ ایاطاٖ  ٚذطاثای آٖ
ثبقٙس».
َبضق ٖعیع ٘رؿز ٚظیط ٚلز ٖطاق ٗٔ ٓٞشمس ثٛزٚ« :ػٛز دٙغ ایاطاٖ وٛچاه
ثٟشط اظ یه ایطاٖ ٚاحس اؾز»...
َ ٝیبؾیٗ ضًٔبٖ ٔٗب٘ ٖٚرؿز ٚظیط ٖطاق ٌ ٓٞفشا ٝثاٛز« :ایاٗ ػٙاً ثاٝ
ذبَط ٖٟس٘بٔ ٚ 1975 ٝیب چٙس ویّٔٛشط ذبن  ٚیب ٘ها قاٍ اِٗاطة(اض٘ٚاس
ضٚز) ٘یؿز ثّى ٝث ٝذبَط ؾطٍ٘٘ٛی ضغیٓ ػٕٟٛضی اؾالٔی اؾز».
ثٙب ثط ایٗ ٌطچٖ ٝطاق ثْ ٝبٞط لطاض زاز  1975اِؼعایط  ٚزض ذٛاؾز ِغا ٛآٖ ضا
ثٟب٘ ٝوطزِٚ .ی سؼعی ٝایطاٖ  ٚثط ا٘ساظی ٘ٓبْ ٘ٛدبی ػٕٟاٛضی اؾاالٔی ٞاسف
ٟ٘بیی ضغیٓ ثٗظی ٔحؿٛة ٔیقس.
ٞسف انّی زقٕٗ اظ حّٕ ٝث ٝایطاٖ ضا ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطی (ضئایؽ ػٕٟاٛض
ٚلز ایطاٖ) ایٗ ٌ ٝ٘ٛثیبٖ ٔی فطٔبیٙس« :ایٗ ػّٖ ًٙی ٝا٘ماالة اؾاالٔی  ٚثاٝ
ٔٛٓٙض ٚاغٌ ٖٛؾبذشٗ ٘ٓبْ ا٘مالثای ایاطاٖ  ٚاظ ثایٗ ثاطزٖ ا٘ماالة اؾاالٔی
ؾبظٔب٘سٞی قس».
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اظ ٘ٓط ٞبقٕی ضفؿٙؼب٘ی ،ضئیؽ ٔؼّؽ ٚلز ایطاٖ« :قط ٔٚػ ًٙلُٗب ثطای
٘بثٛزی ا٘مالة ثٛز  ٚاظ آٖ ض ٚو ٝقطلی ٞاب  ٚغطثای ٞاب اظ ایاٗ ا٘ماالة ضايای
٘جٛز٘س ،غطة و ٝثیكشطیٗ ٔٙبفٕ ضا زض ایطاٖ زاقز ،ا٘مالة ضا ٔؿاشمیٕب ّٖیاٝ
ٔٙبفٕ ذٛز زا٘ؿز .ثبیس ٚيٗیشی ثٚ ٝػٛز ٔی آٔس و ٝزیٍطاٖ ٘ب أیاس قا٘ٛس ٚ
ثٍٛیٙسٕ٘ ،یقٛز ثس ٖٚاسىب ث ٝقطق یب غطة ا٘مالة ثبلی ثٕب٘س».
ػیٕعثیُ یىی اظ وبضقٙبؾبٖ ٔؿبئُ ذّیغ فبضؼ  ٚذبٚضٔیب٘ٔ ٝی ٌٛیس« :زِیُ
ٚالٗی ػ ًٙزضٌیطی ؾیبؾی ثطای زؾز یبفشٗ ث ٝثطسطی  ٚؾاُّ ٝیابفشٗ ثاط
ذّیغ فبضؼ ثٛزٖ .طاق أیس ٚاض ثٛز ا٘مالة ایطاٖ ضا زض ُ٘ف ٝذف ٝوٙس ٘ ٚابثٛز
ؾبظز .ایٗ ثطای وكٛضٞبی ٖطة حٛظ ٜذّیغ فبضؼ ٖ ٚطثؿاشبٖ٘ ،اب ذٛقابیٙس
٘جٛز».
غطثی ٞب ا٘مالة اؾالٔی  ٚسأطیطار ٘بقای اظ آٖ ضا ثاطای ٔٙابفٕ غاطة (قابُٔ
٘فز ،طجبر وكٛضٞبی ٔطسؼٕ ُٔٙم ،ٝأٙیز اؾطائیُ ٔ ٚمبثّ ٝثب ٘فٛش قاٛضٚی
ؾبثك) ػٙبیشی ّٖی ٓٓ٘ ٝػٟب٘ی لّٕساز ٔی وٙٙس  ٚایٗ ثبٚضٔ ،مبثّ ٝثب آٖ ضا ثاب
اؾشفبز ٜاظ ظٚض  ٚوّی ٝاثعاض ٚ ٚؾبئُ الظْ ٝ٘ ،سٟٙب يطٚضی ثّى ٝاػشٙابة ٘بداصیط
ٔی ٕ٘بیس .ظیطا ٞسف انّی  ٚيطٚضیٚ ،اغٌ ٖٛؾبذشٗ ٘ٓبْ ا٘مالثای حابوٓ ثاط
ایطاٖ  ٚیب سٗسیُ ٟٔ ٚبض آٖ ثطای اٖبز ٓٓ٘ ٜدیكیٗ ثٛز ٜاؾز.
ؽوبرػ هعکَط غزة بزای ؽزٍ جٌگ
٘ب أیسی آٔطیىب اظ حُ ًُٔٗ ٌطٌٚبٖٞب (زض سؿاریط ال٘اٝی ػبؾٛؾای) زضؾبَ  58آغبظ قس .زض ث 58 ٕٟٗثطٌعاضی ا٘شربثبر ضیبؾاز ػٕٟاٛضی ایاطاٖ ٚ
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ا٘شربة ثٙی نسض ،و ٝأطیىب أیس زاقز ٔكىُ ٌطٌٚبٖ ٞابیف ضا حاُ وٙاس،
ثطای أطیىب ٘شیؼٝای ٘ساقز.
قىؿااز واابضسط ضئاایؽ ػٕٟااٛضی آٔطیىااب زض ا٘شربثاابر زٚض ز ْٚضیبؾاازػٕٟٛضیاـ زض وٕٙس ٌطٌٚبٖٞبی زض اذشیبض ایطاٖ ثٛز.
زض فطٚضزیٗ  1359أطیىب يٕٗ اٖالْ لُٕ ضاثُ ٝثب ایطاٖ ،الساْ ثا ٝسحاطیٓالشهبزی ایطاٖ ٕ٘ٛز .اضؾبَ لُٕ ٞطٌ ٝ٘ٛسؼٟیعار ٘ٓبٔی ث ٝایطاٖ لُٕ قاسٜ
ثٛز.
نساْ اٖالْ وطزٖ :طاق  ٕٝٞاذشالفبر ثب ایطاٖ ضا ،ثب ظٚض حُ ٔایوٙاس .ضغیآنساْ زؾز ث٘ ٝمُ  ٚا٘شمبَ سؼٟیعار ثطای سؼبٚظ ثا ٝذابن ایاطاٖ ظز .حّٕاٝ
أطیىب ثَ ٝجؽ زض ػّؿ 23 ٝفطٚضزیٗ  1359سهٛیت  ٚزض  5اضزیجٟكاز 59
اػطا قس و ٝثب وٕه ِكىطیبٖ  ٚفطقشٍبٖ اِٟی قىؿز ذٛضز.
ثطغیٙؿىی زض سیط ٔب 59 ٜثط ٘بٔ ٝی ٔصاوطار ٔحطٔب٘ا ٝثاب ٖاطاق ضا زض ؾاُحٔمبٔبر ٖبِی ضسجَ ٝطاحی وطزٔ .اللابر ٔحطٔب٘ا ٝناساْ ثطغیٙؿاىی زض ٔاطظ
اضزٖ چطا٘ ؾجع ضا ثٖ ٝطاق ثطای حّٕ ٝث ٝایطاٖ زاز .ایٗ ذجط ضا َبضق ٖعیع زض
ؾفط ث ٝفطا٘ؿٔ 3 ٝب ٜثٗس اظ قط ٔٚػ ًٙافكب وطز.
سیط ٔب 59 ٜوٛزسبی ٘ٛغ ٜسٛؾٍ ٖٙبنط ٚاثؿش ٝث ٝأطیىب زض قطف ا٘ؼبْ وكا
 ٚذٙظی ٌطزیس .اٌط وٛزسب ٔٛفك ٔی قس زیٍط ٘یبظی ث ٝػٖ ًٙطاق ّٖی ٝایاطاٖ
٘جٛز .ؾطا٘ؼبْ زض  31قٟطیٛض  1359ػ ٕٝٞ ًٙػب٘جٖ ٝطاق ّٖی ٝایطاٖ قطٔٚ
قس.
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ًخغتیي ٍاکٌؼّبی دفبعی خزاعبى بِ تْبجن دؽوي بعثی
ٔؼئٛالٖ ػپب ٜخشاػبٖ اخجبس تحشوبت ػشاق  ٚحبٔیبٖ داخّی آٖ ٞوب سا وو ٝدس
ٔٙطم ٝخٛٙة غشة وـٛس دػت ث ٝا٘فدبس ِٞ ِٝٛبی ٘فت ٔی صد٘ذ  ٚپبػٍبٜٞبی
ٔشصی سا ٔٛسد تٟبخٓ لشاس ٔی داد٘ذ سصذ ٔوی وشد٘وذ ،ثوٚ ٝیوظٞ ٜوٓ صٔوبٖ ثوب
وٛدتبی ٘ٛط ٜدس تیش ٔوب 1359 ٜوو ٝبهیؼ اس بیغهت ًمغهِ اص خوبن ٔویٟٗ
ػضیضٔبٖ ٔٛسد تٟبخٓ دؿٕٗ ثؼثی لشاس ٌشفت ایٗ ٔؼئّ ٝخذیت ثیـواشی ثوٝ
خٛد ٌشفت٘ .خؼایٗ ٚاوٙؾ ٞبی ػپب ٜخشاػبٖ ث ٝخ ًٙتحٕیّی سا ٔی توٛاٖ
حای پیؾ اص آغبص تٟبخٓ سػٕی ثؼثی ٖٛثٔ ٝی ٟٗاػالٔی سدیبثی وشد.
د ٝٞد ْٚؿٟشیٛس  ٓٞ ،59صٔبٖ ثب اٚجٌیشی تٟذیذات استؾ صذاْ ػّیٔ ٝویٟٗ
اػالٔی ،ػشداس ؿٟیذ «ثبثب ٔحٕذ سػإی» (ٔؼئ َٛػّٕیبت ػپب ٜخشاػوبٖ ٚ
فشٔب٘ذٞی ٘یشٞٚب دس وشدػابٖ) ثشای ػبصٔب٘ذٞی ٘یشٞٚبی توبص٘ ٜفوغ  ٚػوبیش
أٛس ػبصْ ٔـٟذ ؿذ  ٚثب تـىیُ اِٚیٗ یٍبٖ ٞوبی سصٔوی دس لبِوت ٌشٞٚوبٖ ٚ
ٌشداٖٞبی سصٔی آٔبدٜی تمٛیت ٘یشٞٚوبی ٔؼوامش دس وشدػوابٖ ؿوذ .أوب دس
ٕٞیٗ ٍٙٞبْ حّٕ٘ ٝبخٛإ٘شدا٘ ٝی ػشاق ث ٝایوشاٖ ثوٚ ٝلوٛع پیٛػوت .دس ایوٗ
ؿشایط٘ ،یشٞٚبی ػبصٔب٘ذٞی ؿذ ٜو ٝحذٚد دٚیؼت تب دٚیؼوت  ٚپٙدوب٘ ٜفوش
ثٛد٘ذ ،ث ٝخبی وشدػابٖ ث ٝػٕت اٛٞاص حشوت وشد٘ذ ،أب ثو ٝػّوت پیـوشٚی
ػشالیٞب تب پُ ٘بدسی (حوذٚدا  4ویّؤ ٛاوشی ؿوٟش ا٘ذیٕـوه)  ٚصیوش آتوؾ

36

مروری کوتاه بر نقش خراسان در دفاع مقدس

ٌشفاٗ خبدٞ ٜبی ٔٛخٛد ا٘ذیٕـه  -دصف ٚ َٛا٘ذیٕـه – ؿٛؽٔ ،دجٛس ثوٝ
ا٘اخبة ٔؼیش اص طشیك ایزٔ – ٜؼدذ ػّیٕبٖ  -ؿٛؿاش  -اٛٞاص ؿذ٘ذ.
ؾطزضٌٕی ٚ ٚحكز ظ٘بٖ  ٚوٛزوبٖ  ٚذطٚع ثًٗی اظ ٔطزْ ثبٖض سطاوٓ ٖجاٛض
ٔ ٚطٚض  ٚیبؼ  ٚزِٟط ٜزض ٔیبٖ اوظط ذب٘ٛازٞ ٜب قس ٜثاٛز .ضظٔٙاسٌبٖ ذطاؾابٖ
و ٝثب ُٔٙم ٝاٛٞاظ  ٓٞآقٙبیی ٘ساقشٙس ،ثَ ٝطف ٔؿؼس ػبٕٔ اٞاٛاظ ضفشٙاس ٚ
زض ٌٛق ٝای اظ آٖ ٔؿشمط قس٘سٔ .ؿؼس ػابٕٔ دٙبٍٞابٔ ٜاطزْ ثای ذبٕ٘ابٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ٔؼبٞسی ثٛز و ٝثطای وٕه  ٚیابضی ضظٔٙاسٌبٖ  ٚزض
ضأ ٜب٘سٌبٖ ث ٝآ٘ؼب ٔطاػٗ ٝوطز ٜثٛز٘س .ضٚظ ز ْٚاؾشمطاض ثّٖ ٝز سٕطوع ٔطزْ
زض ٔؿؼس ػبٕٔٔ ،سضؾ ٝای زض ٕٞبٖ ٘عزیىی زض اذشیابض ضظٔٙاسٌبٖ ذطاؾابٖ
لطاض ٌطفز.
ٕٞعٔبٖ ثب اؾشمطاض ٘یطٞٚب ،قٟیس ضؾشٕی ثب ٕٞبٍٙٞی ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجاطی ٚ
قٟیس چٕطاٖ٘ ،یطٞٚبی ذطاؾبٖ ضا ث ٝؾاطٖز زض زُٙٔ ٚما ٝی زة حاطزاٖ(3
ویّٔٛشط ثٗس اظ وبضذب٘ٛ٘ ٝضز ِ ِٝٛاٛٞاظ اثشسای ػبز ٜذطٔكٟط)  ٚقٟط حٕیسیٝ
( 25ویّٔٛشطی اٛٞاظ -ؾٛؾٍٙطز) ٔؿشمط ٕ٘ٛز  ٚضظٔٙاسٌبٖ ػابٖ ثطوا ٚاضز
٘جطز ثب زقٕٙبٖ ؾطسب دب ٔؿّح ثٗظی قس٘س.
ٔ ٟٓسطیٗ ؾالح ضظٔٙاسٌبٖ ذطاؾابٖ سفٙاً «اْ .یاه» ثاٛز .ایاٗ سفٙاً ٞاب
اؾّحٞ ٝبی اظ ضز ٜذبضع ز ٜؾبَ لجُ اضسف ثٛز وٖ ٝبضی اظ ِٛاظْ سٓٙی ثاٛز.
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٚلشی ِ ِٝٛسف ًٙوظی ٔیقس ،ؾالح ٌیط ٔیوطز .فكٞ ًٙآ
ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٚػٛز ٘ساقزٔ .مساضی فك ًٙثب ٞعاضاٖ ظحٕز سٟیٔ ٝای قاس،
آٖ  ٓٞچ ٖٛزض ا٘جبضٞب ٔب٘س ٜثٛز اوظاطا فبؾاس قاس ٜثاٛز .ؾاالح غٞ 3-آ زض
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اذشیبض لطاض ٕ٘ی ٌطفز .ثٙی نسض و ٝث ٝؾذبٖ ٜالل٘ ٝساقاز ،زؾاشٛض زاز ٜثاٛز
و ٝثب ؾذبٕٞ ٜىبضی ٘ىٙٙس .زض اثشاسا سٗاساز سفٙاً ٞابی غ ،3 -وا ٝزض زؾاز
ؾذبٞیبٖ ذطاؾاب٘ی لاطاض زاقاز ،اظ سٗاساز اٍ٘كاشبٖ یاه زؾاز ٞآ سؼابٚظ
ٕ٘ی وطز  ٚؾالح ؾٍٙیٗ ایٗ ضظٔٙسٌبٖ ٔحسٚز ث ٝز ٚلجًٛٔ ٝقه ا٘اساظ آض-
دی -ػی  7ثٛز .زض وٕشط اظ یه ٞفش ٝثیف اظ ٘ 150فط زیٍط ث ٝػجٟا ٝاٖاعاْ
قس٘س.
ثب ضؾیسٖ ٘یطٞٚبی ػسیس اظ ذطاؾبٖ ،ثبقٍب ٌّ ٜاٛٞاظ (ٔحُ ؾابثك اؾاشمطاض
آٔطیىبئی ٞب) زض اذشیبض ضظٔٙسٌبٖ ذطاؾبٖ لطاض ٌطفز  ٚث ٝدبزٌبٖ ٌّ  ،سغییط
٘بْ یبفز .سب ایٙى ٝؾشبز ٔطوعی ؾذب ٜوكٛض ث ٝاٞاٛاظ آٔاس  ٚزض ٌّا ٔؿاشمط
ٌطزیس ٔ ٚمط ٘یطٞٚبی ذطاؾبٖ ث ٝثبقٍب ٜثطق (ٔشّٗك ث ٝقطوز ثطق اٞاٛاظ زض
وٙبض ٔٙبظَ ؾبظٔب٘ی آٖ ٞب) ا٘شمبَ یبفز .ایاٗ ٔماط ثٙابْ فطؾاشبزٌبٖ حًاطر
ضيب(ٔ) ٘بْ ٌصاضی ٌطزیس .اظ ایٗ ٔىبٖ ٌطزاٖ ٞبی ذطاؾبٖ ٞاسایز ،وٙشاطَ ٚ
٘ٓبضر ٔیقس٘س.
ثب ٌصقز حسٚز زٔ ٚبٚ ٜيٗیز ٘یطٞٚبی ٔب ثِ ٝحابِ ؾاالح  ٚدیاسا واطزٖ
ذٛز زض ُٔٙم ٝثٟشط قس ٜثٛز .آٖ ٞب زض ٔحٛض زة حطزاٖ ،ثب اػطای قجیرٞ ٖٛب
 ٚيطث ٝظزٖ ٞبی ٔحسٚز سٛا٘ؿشٙس زقإٗ ضا سًاٗی وٙٙاس .زض ایاٗ ٔمُإ
سبوشیه ٞبی ٘یطٞٚبی ؾذب ٜچطیىی ٘ ٚبٔ ٓٓٙثٛز  ٚثب ایٗ سبوشیه ٞب سٛا٘ؿشٙس
ػّ ٛدیكطٚی زقٕٗ ضا زض ایٗ ٔحٛض ثٍیط٘س .اِجشَ ٝطح وب٘بَ آثی وا ٝقاٟیس
زوشط چٕطاٖ اظ ضٚزذب٘ ٝوبض ٖٚزض ثبال زؾز قٟط اٛٞاظ ٌطفش ٝثٛز ٚثب ٖجاٛض اظ
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ػّ ٛدّیؽ ضا ٜاٛٞاظ ،آٖ ضا ثُٙٔ ٝم ٝزة حطزاٖ ضؾب٘سُٙٔ ٚ ٜم ٝضا ث ٝثابسالق
سجسیُ وطز ٜثٛز  ٓٞیىی اظ ٔاططسطیٗ سبوشیهٞب زض سًٗی زقٕٗ ثٛز.
دس ٔحٛس حٕیذی ،ٝدؿٕٗ وبٔال ٔاىی ث ٝخبد ٜؿذ  ٚتب٘ه ٞبیؾ دس ٌُ ٚ
الی  ٚصٔیٗ ٞبی وـبٚسصی فش ٚسفت .ػشالوی ٞوب ثوب ثدوب ٌزاؿواٗ تب٘وه ٞوب ٚ
تدٟیضات ٘ظبٔی خٛد پب ث ٝفشاس ٌزاؿاٙذ  ٚسصٔٙذٌبٖ خشاػبٖ ثب یوٛسؽ ٞوبی
ؿجب٘ٔ ٚ ٝمبٔٚت ٞبی سٚصا٘ ٝضشثبت ّٟٔىوی سا ثو ٝآٖ ٞوب ٚاسد وشد٘وذ .ثوب ایوٗ
ٚخٛد ،پبدٌبٖ تیپ دِ ٚـوىش  92صسٞوی دس حٕیذیو ٝدس خطوش ثوٛد .ثوشادساٖ
پبػذاس خشاػبٖ ث ٝوٕه ا٘ذن ٘یشٞٚبی ثبلی ٔب٘ذ ٜی استـی خوٛد ؿوابفاٙذ ٚ
پبدٌبٖ سا حفظ ٚ ،دس استفبػبت اهلل اوجوش اػوامشاس یبفاٙوذ (استفبػوبت اهلل اوجوش
دؿت آصادٌبٖ ٔحٛس ػٛػٍٙشد سا اص دؿت ؿٛؽ – اٛٞاص خذا ٔوی وٙوذ)  ٚثوب
ایٗ وبس ثبػث ؿذ٘ذ و ٝدیذ  ٚتیش دؿٕٗ اص خوبد ٜؿوٛؽ – اٞوٛاص ثوش داؿواٝ
ؿٛد .دؿٕٗ ؤ ٝؼیش خـىی حبؿی ٝاستفبػبت ٔٙطم ٝسا ثشای سػوب٘ذٖ خوٛد
ث ٝاٞذاف پیؾ ثیٙی ؿذ ٜاؽ ثش ٌضیذ ٜثٛد ثب ٔمبٔٚت خٛة پبػذاساٖ خشاػبٖ
ٔٛاخ ٝؿذ ٘ ٚاٛا٘ؼت ٔٛفمیای پیذا وٙذ .دس ایٗ ٔٙطم٘ ٝخؼایٗ ٌشداٖ ٞوبی
سصٔی ػپب ٜخشاػبٖ ؿىُ ٌشفاٙذٌ ،شداٖ أبْ سضوب(ع) ثو ٝفشٔب٘وذٞی ؿوٟیذ
اػذصادٌ ،ٜشداٖ حش ث ٝفشٔب٘ذٞی ؿٟیذ حؼیٙیبٖ ٚ ،ثؼذ اص آٖ ٞب ٌشداٖ اثوٛرس
ث ٝفشٔب٘ذٞی اوجش صاد ٜاػالٔی پب ث ٝػشصٚ ٝخٛد ٌزاؿت.
ٚاحس سساضوبر زض ؾشبز فطؾشبزٌبٖ أبْ ضيب(ٔ) ثا ٝفطٔب٘اسٞی قرهای ثٙابْ
دطسٛی  ٚقرم زیٍطی ث٘ ٝبْ ثیٛن ؾبٔبٖ ٌطفز.
ٕ٘بیٙسٌی ؾشبز ؾذب ٜذطاؾبٖ ضا قرهی ث٘ ٝبْ سمی ٌطػی ثٟٖ ٝسٌ ٜطفز.
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ثٟساضی ضا زوشط ػبٚیسی اظ ٔطوع آٔٛظـ أبْ ضيب(ٔ) ضا ٜا٘ساظی وطز .زض اثشسا
دؿز أساز زض ذُ٘ ٌٛجطز زض حس یه و ِٝٛدكشی  ٚچٙس ٖسز ثب٘س ٌ ٚبظ ثٛز.

ٕٞعٔبٖ ثب اؾشمطاض ضظٔٙسٌبٖ ذطاؾبٖ زض ػجٞ ٟٝب حطوز ٔطزٔای دیكاٚ ٝضاٖ
ذطاؾبٖ زض ضا ٜا٘ساظی سٕٗیطٌب ٜأبْ ضيب(ٔ) زض ٔیاساٖ چٟابض قایط اٞاٛاظ ثاٝ
ٖٛٙاٖ اِٚیٗ سٕٗیطٌب ٜذٛزضٚیی ػ ًٙؾطٚیؽ زٞی ضا ث٘ ٝیطٞٚبی ذطاؾبٖ ٚ
دؽ اظ یه ٞفش ٝث ٝسٕبْ ذٛزضٞٚبی ضظٔٙاسٌبٖ ؾاذب ٜاؾاالْ ا٘ؼابْ زاز واٝ
ذسٔبر نّٛاسی آٖ ثؿیبض وبضؾبظ ثٛز.
خٟبد ػبص٘ذٌی خشاػبٖ ٘یض اص سصٔٙذٌبٖ ػپب ٜخشاػبٖ ػمت ٘جٛد .تؼوذادی اص
ثشادساٖ خٟبد ػبص٘ذٌی خشاػبٖ و ٝثشای تحٛیوُ  ٚحٕوُ ِوٛدس  ٚثِٛوذٚصس ٚ
ػبیش الالْ ث ٝثٙذس خشٔـٟش سفا ٝثٛد٘ذ٘ ،مُ ٔی وٙٙذ وو ٝاص ػوبػت  9صوج
 31ؿٟشیٛس ػبَ  59ثذ ٖٚآٌبٞی وبُٔ اص ٚضؼیت ٘یشٞٚبی دؿوٕٗ ٔ ٚموذاس
پیـشٚی آٖ ٞب دس سٚی خبد ٜخشٔـٟش ث ٝاٛٞاص حشوت ٔی وٙٙذ و ٝدس ػوبػت
 3/5ثؼذ اص ظٟش دس ایؼاٍب ٜحؼیٙی ٝپغ اص ٔـبٞذ ٜػاٙٔ ٖٛظٓ تب٘وه ٞوبی
دس حشوت  ٚصحجت سئیغ پبػٍبٔ ٜوی فٕٟٙوذ وو ٝآٖ تب٘وه ٞوب ،تب٘وه ٞوبی
ػشالیٞب ثٛدٜا٘ذ( .س .ج .وابة خٟبد ػبص٘ذٌی خشاػبٖ دس دفبع ٔمذع – خّوذ
)5
ػٟبز ذطاؾبٖ زض ٟٔط ٔب ٜؾبَ ٌ 59ط ٜٚدیكشبظ ذٛز ضا ث ٝفطٔب٘اسٞی یىای اظ
اًٖبی قٛضای ٔطوعی ػٟبز ذطاؾبٖ ث ٝػجٞ ٟٝبی حك ّٖی ٝثبَُ اٖعاْ واطز
 ٚآٖ ٞب ثب ثطضؾی اثٗبز ٔرشّ قٟط «ضأٟطٔع» ٚالٕ زض  120ویّٔٛشطی اٞاٛاظ
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ضا ػٟز اؾشمطاض ا٘شربة ٕ٘ٛز٘س  ٚثالفبنّ ٝوبضٚا٘ی ٔشكاىُ اظ  200ساب 250
٘فط ٘یطٚی ػٟبزٌط ضؾٕی ٔ ٚطزٔی ثب سرهمٞبی ٔرشّ ثٕٞ ٝطا ٜچٙس ٘فاط
اظ ٔؿئِٛیٗ  40 ٚسب  45زؾشٍب ٜؾجه٘ ،یٕ ٝؾٍٙیٗ  ٚؾٍٙیٗ(ِٛزض ،ثّاسٚظض،
ٌطیسض ،وٕذطؾی ،سطیّی ،سب٘ىط آة  )...ٚاظ قٟط ٔكٟس ثَ ٝاطف اٞاٛاظ حطواز
وطز  ٚزض ا َٚآثبٖ ٔب ٜزض ثبغی ٔشطٚؤ ٝؿشمط قس٘س.
ثذیٗ تشتیت خٟبد ػبص٘ذٌی خشاػبٌٖ ،وشٞ ٜٚوبی دسٔوب٘ی  ٚاویوپ ٟٔٙذػوی
سصٔی سا تـىیُ داد  ٚالذأبت خبد ٜػبصی سا اص خوبد ٜاٞوٛاص حٕیذیو( ٝفوِٛی
آثبد)  ٚخبدٛ٘ ٜسد اٛٞاص (اثاذای خبد ٜخشٔـٟش – دةحشداٖ) آغبص وشد.
ٖس ٜای اظ ٘یطٞٚبی ٔطزٔی ذطاؾبٖ و ًٖٛ ٝؾذب ٜدبؾساضاٖ ٘جاٛز ٚ ٜاظ ظٔابٖ
زضٌیطی ٞبی وطزؾشبٖ ث٘ ٝیطٞٚبی ٘ب ٔا ٓٓٙقاٟیس چٕاطاٖ دیٛؾاش ٝثٛز٘اس.
ٕٞطاٌ ٜط ٜٚقٟیس چٕطاٖ ث ٝذٛظؾشبٖ ٖعیٕز وطز٘اس .زض اثشاسا ثایٗ  15ساب
ثیؿز ٘فط ثٛز٘س  ٚذسٔبر نبزلب٘ٝای ضا ا٘ؼبْ زاز٘اس وا ٝقاٟیس چٕاطاٖ ثاٝ
٘مف ایٗ ٖعیعاٖ ذطاؾب٘ی اقبض ٜوطز ٜاؾز.
ِكىط  77دیطٚظ طبٔٗ االئٕ )ٔ(ٝذطاؾبٖ ٘یع ثٙب ث ٝزؾشٛضَ ،جك َطح اثالغی ثٝ
ُٔٙم ٝذٛظؾشبٖ اٖعاْ  ٚسٗسازی اظ ٘یطٞٚابیف زض ُٔٙمإٖ ٝأٛی زظفاٚ َٛ
ثؿیبضی اظ آٖ ٞب زض آثبزاٖ ٔؿشمط قس٘س  ٚثٔ ٝأٔٛضیشكابٖ ازأا ٝزاز٘اس .ایاٗ
یٍبٖ یىی اظ ٔٙؿؼٓ سطیٗ ِكىطٞبی اضسف ػٕٟٛضی اؾاالٔی ایاطاٖ ثاٛز واٝ
ّٖیطغٓ ٌصاض اظ ٔطاحُ ٔرشّ زض ٔمبیؿ ٝثاب ؾابیط یٍابٖ ٞابی ٖٕاس ،ٜزچابض
آؾیت وٕشطی قس ٜثٛز.
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عولیاتهای نیروهای خراساى در دفاع هقدس
قبل از شکل گیری رسوی یگاىهای رزم

الف) عولیبت ّبی خزاعبى در دفب همذط اس ؽزٍ تجبٍس تب هتَلهف
ؽذى پیؾزٍی دؽوي
-1

سظجیز زقٕٗ زض اثشسای ػبز ٜذطٔكٟط ثٗس اظ وبضذب٘ٛ٘ ٝضز اٞاٛاظ

ث٘ ٝبْ زةحطزاٖ حسٚز 59/7/10
-2

سظجیز زقٕٗ زض اثشسای قٟط حٕیسیإّٖ( 59/7/20 ٝیابر قاٟیس

غیٛض انّی)
-3

سظجیز زقٕٗ زض اضسفبٖبر اهلل اوجاط  ٚدسافٙاس اظ ُٔٙما ٚ ٝاػاطای

قجیرٖٞٛبی دیبدی  ٚسكىیُ ٌطزاٖ أبْ ضيب(ٔ) ٌ ٚطزاٖ اثٛشض ٌ ٚطزاٖ حط
-4

وٕه ثٌ ٝط ٜٚچطیىی قٟیس چٕطاٖ زض ٔحٛض ؾٛؾٍٙطز

-5

ّٖٕیبر یب ٟٔسی (ٖغ) زض ٔحٛض ؾٛؾٍٙطز 59/12/26

ة عولیبت ّبی هحذٍد رسهٌذگبى خزاعبًی اس اٍایل عبل  1360تب عولیبت
ثبهياالئوِ ( )

-1

ّٖٕیبر ٔحٛض قٛـ زض سبضید 60/1/25
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-2

ّٖٕیبر حًطر ٟٔسی (ٖاغ)  60/2/31اضسفبٖابر اهلل اوجاط قإبَ

ؾٛؾٍٙطز
-3

ّٖٕیبر فطٔب٘س ٜوُ لٛا ذٕیٙی ضٚح ذسا ،قطق وبض( ٖٚػٙاٛة زاض

ذٛیٗ)
-4

ّٖٕیبر ٔحسٚز (ضًٔبٖ) ٔحٛض حٕیسی ٝوطذٛ٘ ٝض 60/5/5

-5

ّٖٕیبر ٔحٛض قحیُی( ٝغطة اضسفبٖبر اهلل اوجط) 60/6/11

-6

ّٖٕیبر قٟیس ٔس٘ی ؾٛؾٍٙطز 60/6/27
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آشنائی اجوالی با یگاىهای نظاهی خراساى در دفاع هقدس

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝصقز٘ ،یطٞٚبی ذطاؾب٘ی اظ ٘رؿاشیٗ ضٚظٞابی زفابٔ ٔماسؼ
حًٛضی فٗبَ ٘ ٚمكی سأطیطٌصاض زاقشٙس ،ثٌ٘ٛ ٝا ٝای وا ٝذطاؾابٖ ثاعضي زض
ضاؾشبی ازای زیٗ ث ٝا٘مالة ٚ ٚالیز٘ ،مف سأٔیٗ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ضا ثب ثایف اظ
 9/5زضنس وُ اٖعاْٞبی وكٛض ،ث ٝذٛز اذشهبل زاز٘ .ابْ یٍابٖٞابی ٖٕاسٜ
ذطاؾب٘ی حبيط زض ٖطن٘ ٝجطز ثاب زقإٗ وا ٝزض َا َٛزٚضاٖ زفابٔ ٔماسؼ
ؾبظٔبٖ یبفش ٝث ٝزفبٔ ایطاٖ اؾالٔی دطزاذشٙس ،ث ٝقطح شیُ اؾز:
یگبىّبی ارتؼ جوَْری اعالهی
- 1لؾکز  77پیزٍس ثبهياالئوِ( ) ِ -ـىش  77پیبد ٜخشاػبٖ یىی اص ٘خؼایٗ
یٍبٖ ٞبی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی ثٛد و ٝثب آغبص تٟوبخٓ دؿوٕٗ ثؼثوی ثوشای
حضٛس دس ٔٙطمٔ ،ٝأٔٛسیت یبفت .یىی اص افاخبسات ثضسي ِـوىش  77ػّٕیوبت
وّیذی  ٚغشٚسآفشیٗ ثبٔٗ االئٕو(ٝع) اػوت .ایوٗ ػّٕیوبت پوغ اص آ٘ىو ٝأوبْ
خٕیٙی (س )ٜفشٔٛد٘ذ« :حصش آثبداٖ ثبیذ ؿىؼا ٝؿٛد» ،تٛػط سصٔٙذٌبٖ ایٗ
ِـىش  ٚثب وٕه ػپب ٜپبػذاساٖ  ٚطا٘ذاسٔشی ٘ ٚیشٞٚبی ٔشدٔوی دس یىوٓ ٟٔوش
 1360اخشا ؿذ .ثؼذ اص ایٗ ػّٕیوبتِ ،ـوىش  77پیوبد ،ٜثوِ ٝـوىش  77پیوشٚص
ثبٔٗاالئٕ(ٝع) تغییش ٘بْ یبفت.
ػسا اظ ّٖٕیبر غطٚضآفطیٗ طبٔٗ االئٕ ،)ٔ(ٝایٗ ِكىط زض ّٕٖ 22یابر ثاعضي ٚ
وٛچه اظ ػّٕ ٝفشح إِجیٗ ،لبزض ذیجط ،ثاسض٘ ،هاطٔ ،طنابز  ٚثؿایبضی زیٍاط
٘مف آفطیٙی وطز٘س.
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 - 2پبیگبُ پذافٌذ َّایی اهبم رضب( )  -پبیٍوب ٜپذافٙوذ ٞوٛایی أوبْ سضوب(ع)
ٔؼامش دس ٔـٟذٚ ،اثؼا ٝث٘ ٝیشٚی ٛٞایی استؾ خٕٟٛسی اػالٔی وو ٝثؼوذٞب
ث ٝصٛست پبیٍب ٜچٟبسد ٓٞؿىبسی استؾ دسآٔذ دس ط َٛدٚساٖ دفوبع ٔموذع،
ػال ٜٚثش دفبع ٛٞایی اص سصٔٙذٌبٖ اػالْ دس ٔٙبطك خٍٙی٘ ،مؾ لبثُ توٛخٟی
دس خذٔبت تشاثشی ٛٞایی سصٔٙذٌبٖ خشاػب٘ی اسائ ٝداد.
یگبىّبی رسم خزاعبًی عپبُ ،بغیج ٍ جْبد عبسًذگی
- 1تیپ ٍ لؾکز ٍیضُ ؽْذإٞ :بٌٖ ٝ٘ٛوٌ ٝزؿت ،صٔیٙو ٝتـوىیُ ٘خؼوایٗ
یٍبٖ سصٔی سػٕی ٔاـىُ اص سصٔٙذٌبٖ خشاػب٘ی (ٌشداٖ ؿوٟذا) دس سٚصٞوبی
٘خؼت فشٚسدیٗ ػبَ  1359دس وشدػابٖ فشا ٓٞآٔذٛٔ .فمیت ٞبی ایٗ ٌشداٖ
دس ػّٕیبت ٞبی ٔخاّف دس خط ٝوشدػابٖ ثبػث ؿذ تب صٔیٙو ٝتـوىیُ تیوپ
ٚیظ ٜؿٟذا فشا ٓٞآیذ .ػشداس ؿٟیذ ٔحٕذ ثشٚخوشدی (فشٔب٘وذٚ ٜلوت ٔٙطموٝ
وشدػابٖ) و ٝؿبٞذ دسخـؾ سصٔٙذٌبٖ خشاػب٘ی دس خط ٝوشدػابٖ ثٛد ،ثوب
ػفش ثٔ ٝـٟذ  ٚتٟشاٖ  ٚثیبٖ طشح ٞب ٘ ٚیبصٞوبی ٔٙوبطك دسٌیوش وشدػوابٖ ٚ
آرسثبیدبٖ غشثی  ...ٚپیـٟٙبد تـىیُ تیپوی سا ثوب ٘یشٞٚوبی ٔٛخوٛد خشاػوبٖ
ٔطشح وشد ٟ٘ ٚبیاب ٔٛافمت فشٔب٘ذٞبٖ خشاػبٖ ثشای تأٔیٗ ٘یشٚی ٔوٛسد ٘یوبص
ایٗ یٍبٖ سا خّت ٕ٘ٛدٔ( .زاوشات تب آرسٔب ٜػبَ  60ثو ٝطو َٛا٘دبٔیوذ)  ٚدس
ایٗ تبسیخ تـىیُ تیپ ث ٝصٛست خذی وّیذ خٛسد  ٚدس اسدیجٟـت ػوبَ 61
ػٕال تیپ ٚیظ ٜؿٟذا ث ٝفشٔب٘ذٞی ؿٟیذ ٔحٕذ ثشٚخشدی دس پبدٌبٖ خّوذیبٖ
پیشا٘ـٟش اػالْ ٔٛخٛدیت وشد.
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ثب قٟبزر ؾطزاض قٟیس ٔحٕس ثطٚػطزی ،ؾطزاض قٟیس ٌٙؼای ظاز ٜػابیٍعیٗ
ایكاابٖ قااسٔ .طحاا ْٛچٍٙیااع ٖجااسی فااط اظ ذطاؾاابٖ ٘یااع زٚضٜای ٖٟااس ٜزاض
فطٔب٘سٞی ایٗ سیخ قس  ٚدؽ اظ ایكبٖ ٘یع قٟیس وب ٜٚو ٝاظ ٟٔط ٔب ٜؾبَ 59
ٔؿئّٕٖ َٛیبر ثٛز ،فطٔب٘سٞی ایٗ سیخ ضا ثٟٖ ٝسٌ ٜطفز.
ثطای زفإ زقإٗ زض اؾاشبٖ ٞابی وطزؾاشبٖ ،آشضثبیؼابٖ غطثای  ٚقاطلی ٚ
وطٔب٘كب ٜسكىیُ  ٚفطٔب٘س ٜقؼبٔ ذطاؾاب٘ی قاٟیس ٔحٕاٛز واب ،ٜٚؾاىبٖ زاض
ٞسایز آٖ قس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزقٕٗ و ٚ ّٝٔٛزٔىطار  ٚؾبیط ٌطٞٚه ٞاب ثاٝ
َٛض وبُٔ ٘بثٛز قس٘س.
- 2تیپ ٍ لؾکز  21اهبم رضب ( ) :خشاػبٖ ،اِٚیٗ تیوپ پیوبدٜاؽ سا ثو٘ ٝوبْ
أبْسضب(ع) ث ٝفشٔب٘ذٞی ؿٟیذ ٔحٕذ ٟٔذی خبدْ اِـشیؼ ،ٝتـوىیُ داد .ایوٗ
یٍبٖ سصٔی اص سصٔٙذٌب٘ی و ٝثب اػاؼذاد ثیؾ اص ػٌ ٝشداٖ پیبدٌ ٚ ٜشداٖ ٞبی
پـایجب٘ی سصٔی  ٚپـایجب٘ی خذٔبت سصٔی دس ٔٙطم ٝػٕٔٛی ؿٟش ثؼوابٖ ،دس
ػّٕیبت طشیك اِمذع ؿشوت داؿاٙذ ،دس تبسیخ  60/10/10اػوالٖ ٔٛخٛدیوت
سػٕی ٕ٘ٛد ٕٞ ٚضٔبٖ ثب ث ٝػٟذٌ ٜشفاٗ خط پذافٙذی چضاث ،ٝاِٚیٗ ایؼواٍبٜ
صّٛاتی ؿبُٔ لؼٕت ٞوبی ٘وب٘ٛایی ،حٕوبْ  ٚوفبؿوی سا دس ؿوٟش ثؼوابٖ ساٜ
ا٘ذاصی وشد .الصْ ث ٝروش اػت و ٝخشاػبٖ ٕٞضٔبٖ خط پذافٙوذی دس حبؿویٝ
سٚد وشخ ٝدس ٔٙطم ٝؿٟش ؿٛؽ سا ٘یض ث ٝػٟذ ٜداؿت.
- 3تیپ  18جَاداالئوِ ( ) :ثب تٛخ ٝث ٝافضایؾ تؼذاد داٚطّجویٗ  ٚسصٔٙوذٌبٖ
خشاػب٘ی ثشای حضٛس دس خج ٟٝخٛٙة ،دس دی ٔب ٜػوبَ  60ثوب دػواٛس ػوابد
ٔشوضی ػپب ٜپبػذاساٖ دػاٛس اػامشاس تؼذاد دٌ ٚشداٖ اص ٘یشٞٚبی خشاػبٖ دس
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خط ؿٛؽ (حبؿی ٝسٚد خب٘ ٝوشخ )ٝصبدس  ٚثٙٔ ٝظوٛس اخوشای ایوٗ دػواٛس،
فشٔب٘ذٞبٖ ثشادس ػشداس ػجبع ؿوبّٔ ٛسا اص ایوالْ فشاخوٛا٘ی ٔ ٚؼوئِٛیت خوط
ٔحٛس ؿٟش ؿٛؽ ث ٝدؿت ػجبع  ٚچٙب٘ ٝسا ث ٝایـبٖ ػپشد٘ذ( .دس ایٗ صٔوبٖ
ػشداس ػجبع ؿبّٔ ٛاص ػپب ٜخشاػبٖٔ ،ؼئ َٛػّٕیبت  ٚپـایجب٘ی ػپب ٜاػابٖ
ایالْ ثٛد)  .ایٗ ٘یشٞٚب ٔؼامُ اص ٘یشٞٚبی ٔؼامش دسثؼوابٖ  -تیوپ  21أوبْ
سضب(ع)  -دس ػّٕیبت فا إِجیٗ ؿشوت وشد٘ذ  ٚثب تصشف تٛپخب٘ ٝدؿوٕٗ دس
ٔٙطم ،ٝوبس٘بٔ ٝدسخـب٘ی سا ث ٝخب ٌزاؿت؛  ٚپغ اص ػّٕیبت فا إِجویٗ ووٝ
ث ٝاػابٖٞبی ثضسي ٘ ٚیش ٚخیض وـٛس دػاٛس تـىیُ تیپٞبی ػپب ٜسا داد٘وذ،
دس تبسیخ  14فشٚسدیٗ ٔب 1361 ٜدٔٚیٗ تیپ ػپب ٜخشاػبٖ ثو٘ ٝوبْ تیوپ 18
خٛاداالئٕ( ٝع)  ٚث ٝفشٔب٘ذٞی ػشداس ػجوبع ؿوبّٔ ٛتـوىیُ  ٚػوبیت ( 4اثوٛ
صّیجی خبت) ٔحُ اػامشاس ػمجٝاؽ تؼییٗ ؿذ.
ایٗ سیخ زض ّٖٕیبر ٞبی ثیز إِمسؼ ،ضًٔبٖ ،حؿیٗ ثٗ ّٖی(ٔ)ٔ ،ؿّٓ ثاٗ
ٖمیُٔ ،حطْٚ ٚ ،اِفؼط ٔماسٔبسی قاطوز زاقاز  ٚزض ٔٙابَك دبؾاٍب ٜظیاس،
ؾٔٛبض (٘فز قٟط) ػجُ حٕطیٗ  ٚفى ٝذٍ دسافٙسی زاقش ٝاؾز.
- 4لؾکز ً 5صزٕٞ :ضٔبٖ ثب ػّٕیبت ٔؼّٓ ثٗ ػمیوُ دس توبسیخ  61/7 /15ا ص
ػابد وُ دػاٛس تـىیُ تیپ ػ ْٛػپب( ٜتیپ اهبم هَعی کبظن علیِ الغالم)
خشاػبٖ صبدس  ٚثشادس ػؼیذ ثبٔٙی پٛس فشٔب٘ذ ٚ ٜؿٟیذ اثٛاِفضُ سفیؼوی ػویح
ث ٝػٛٙاٖ خب٘ـیٗ آٖ تیپ تؼییٗ ؿذ٘ذ.
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وٕی ثؼذ ٕٞ ٚضٔبٖ ثب ػّٕیبت ٔحشْ دس تبسیخ  61/8/15تیوپ چٟوبسْ ػوپبٜ
خشاػبٖ (تیپ اهبم صبدق علیِ الغالم) ٘یوض ثو ٝػوبصٔبٖ سصْ ػوپب ٜخشاػوبٖ
اضبف ٝؿذ تب ٔمذٔ ٝتـىیُ ِـىش ٘ 5صش فشا ٓٞؿٛد.
ِكىط ٘ 5هط اِٚیٗ ِكاىطی ثاٛز وا ٝاظ ؾاذبٞیبٖ اؾاشبٖ ذطاؾابٖ  ٚلجاُ اظ
ّٖٕیبر ٚاِفؼط ٔمسٔبسی ،ؾبظٔب٘سٞی آٖ ثاب زضایاز قاٟیس حؿاٗ ثابلطی زض
زؾشٛض لطاض ٌطفز  ٚچّٕٖ ٖٛیبر زض قطف ا٘ؼبْ ثٛز زؾشٛض سكىیُ ضؾٕی ٚ
ٔٗبضف ٝافطاز ث ٝثٗس اظ ّٖٕیبر ٔٛوٌ َٛطزیس.
ایٗ ِكىط اظ سطویت ؾ ٝسیخ( ،سیخ  18ػٛازاالئٕ ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٞؿشٔ ٝطوعی ثٝ
فطٔب٘سٞی ؾطزاض قبّٔ ،ٛسیخ أبْ نبزق) ٔ ثا ٝفطٔب٘اسٞی قاٟیس ثط٘ٚؿای ٚ
سیخ أبْ ٔٛؾی وبْٓ(ٔ) ث ٝفطٔب٘سٞی ؾٗیس سبٔٙی دٛض زض سابضید 61/11/25
سكىیُ قس .اِٚیٗ فطٔب٘س ٜایٗ ِكىط قٟیس حؿٗ ثبلطی ثٛز وا ٝسٟٙاب ز ٜضٚظ
زض ایٗ ؾٕز ثبلی ٔب٘س  ٚثِ ٝمبء اهلل دیٛؾز .دؽ اظ ایكابٖ ؾاطزاض حٕیاسی
٘یب ،ؾطزاض ٔطسًی لطثب٘ی اظ انفٟبٖ ،ؾاطزاض ثابلط لبِیجابف ،ؾاطزاض اؾإبٖیُ
لبآ٘ی  ٚؾطزاض قٟیس ػٛاز ٟٔسیب٘ذٛض سب دبیبٖ ػٟٖ ًٙس ٜزاض فطٔب٘اسٞی ایاٗ
ِكىط قس٘س.
- 5گزٍُ تَپخبًِ  61هحزم٘ -یشٞٚبی ػپب ٜدس اػابٖ وشٔب٘ـب ٚ ٜآرسثبیدوبٖ ٚ
ث ٝطٛس وّی خجٞ ٟٝبی غشة وـٛس ثب ث ٝأب٘ت ٌشفاٗ لجضٞ ٝبی تٛپخب٘105 ٝ
ْ ْ اص استؾ وبسؿبٖ سا دس پبدٌبٖ اثٛرس ؿشٚع  ٚدس ػّٕیبت ثبصی دساص لوذست
 ٚفىش خٛد سا ث ٝفشٔب٘ذٞبٖ ٘ـبٖ داد٘ذ٘ .یشٞٚبی خجٞ ٟٝبی خٛٙة پغ اص ثوٝ
غٙیٕت ٌشفاٗ لجضٞ ٝبی  ...ٚ 122اص استؾ ػشاق دس ػّٕیبت ٞبی فا إِجویٗ
48

مروری کوتاه بر نقش خراسان در دفاع مقدس

 ٚثیت إِمذع  ...ٚدس یٍبٖ ٞبی خٛد ٚاحذٞبی تٛپخب٘ ٝسا تـىیُ داد٘ذ .پوغ
اص ؿشٚع ث ٝوبس تٛپخب٘ٞ ٝب ث ٝؿىُ ٔزوٛس ثشادسا٘ی و ٝثوب تٛپخب٘و ٝآؿوٙب ؿوذٜ
ثٛد٘ذ ث ٝفىش ػبٔب٘ذٞی یٍب٘ی ث ٝاػواؼذاد ٌوش ٜٚیوب تیوپ تٛپخب٘و ٝصوحشایی
افابد٘ذ؛  ٚاص ٘یٕ ٝد ْٚػبَ  1361ثحث خذی ؿذ ٟ٘ ٚبیاب دس آثوبٖ ٔوب ٜایوٗ
ػبَ ٕٞضٔبٖ ثب ٔبٔ ٜحشْ اِٚیٗ ٌش ٜٚتٛپخب٘ ٝػپب ٜثب خٕغ آٚسی لجضوٞ ٝوبی
پشاوٙذ ...ٚ ٜث ٝفشٔب٘ذٞی ثشادس ػشداس ؿٟیذ حؼٗ غبصی تبػیغ  ٚؿشٚع ثىبس
وشد.
ثب سٛػ ٝث ٝؾٙشی و ٝزض ایاطاٖ لجاُ  ٚثٗاس اظ ا٘ماالة ثاطای ٘ابْ ٌاصاضی
یٍبٖ ٞبی ٘ٓبٔی ثٛز و ٝیه اؾٓ  ٚقٕبض ٜای ضا ا٘شربة ٔی وطز٘س ،ثب سٛػ ٝثاٝ
ٕٞعٔب٘ی ٔبٔ ٜحطْ ٖ ٚعازاضی ٞبی ٔمسؼ ثطای ٘یطٞٚبی دبؾساض  ٚسكىیُ ایٗ
یٍبٖ زض ایٗ ظٔبٖ٘ ،بْ ٌط ٜٚسٛدرب٘ٔ 61 ٝحطْ (یٗٙی سكاىیُ زض ٔابٔ ٜحاطْ
ؾبَ ٔ ٚ 61أٔٛضیز ثاطای اٞاساف أابْ حؿایٗ ّٖیا ٝاِؿاالْ ،قاٗبض ٞیٟابر
ٔٙباِصِ ٝضا ثطٌعیس ٚ ٜآضْ سٛدرب٘ ٝضا ثب اؾشٗب٘ز اظ آی ٝقاطیف ٝلاطآٖ واطیٓ) ٚ
ٔبضٔیز اظ ضٔیز ِٚىٗ اهلل ضٔی َطاحی ٕ٘ٛز٘س .ایاٗ یٍابٖ اثشاسا سحاز أاط
لطاضٌب ٜوطثالی ؾذب ٚ ٜؾذؽ سحز أط ّٖٕیبسی لطاضٌب ٜذبسٓ اال٘جیبء (ل) ثاٝ
ا٘ؼبْ ٔأٔٛضیز دطزاذز.
ٌط ٜٚسٛدرب٘ٔ 61 ٝحطْ زض سابضید  62/6/21اظ ؾاشبز ٔطواعی سٛدرب٘ا ٝؾاذبٜ
ٔٙفه ٔ ٚؿشمُ قس  ٚثطازض حبػی ظاز ٜاظ قٟطؾشبٖ ٘یكابثٛض ٔؿائ َٛاثاال٘
قطح ْٚبی ضزٜٞبی سٛدرب٘ ٝقسٌ .طچ٘ ٝیطٞٚبیی اظ ؾابیط اؾاشبٖٞاب ٞآ زض
ٌط ٜٚسٛدرب٘ٔ 61 ٝحطْ ٔكغ َٛثٛز٘س ِیىٗ اوظاط ٘یطٞٚاب اظ اؾاشبٖ ذطاؾابٖ
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ثعضي ثٛز٘س ثٚ ٝیػ ٜاظ سبضید  63/6/7و ٝضؾٕب ٌط 61 ٜٚسحٛیُ ؾاذب ٜچٟابضْ
(ذطاؾبٖ) ٌطزیس .سكىیُ اِٚایٗ ٌاط ٜٚسٛدرب٘إٖ ٝاُ وّای ؾاذب ٜدبؾاساضاٖ
ا٘مالة اؾالٔی ثب ٖٛٙاٖ ٌط ٜٚسٛدرب٘ٔ 61 ٝحطْ ثآٙٔ ٝاٛض دكاشیجب٘ی آساف
دطحؼٓ اظ یٍبٖ ٞبی ضظٔای ذطاؾابٖ  ٚؾابیط یٍابٖ ٞابی ؾاذبٌ ٚ ٜاب ٜاضساف
ػٕٟٛضی اؾالٔی وٛٔ ٝػت ثبال ثطزٖ سٛاٖ ضظْ ٘ٓبْ ػٕٟٛضی اؾالٔی قاس ٚ
 ٓٞاو ٖٛٙزض قٟطؾشبٖ سطثز حیسضی ٝاؾشمطاض زاضز.
- 6تیپ (گزٍُ) هٌْذعی  45جَاداالئوِ ( ) :ایٗ یٍبٖ ٟٔٙذػی سصٔی پوغ
اص تـىیُ دٚؿبدٚؽ خٟوبد ػوبص٘ذٌی ٔـوغ َٛایدوبد خبوشیضٞوب  ٚػوٍٙشٞب،
ایدبد  ٚثشداؿت ٔٛا٘غ پیـشٚی سصٔٙذٌبٖ خشاػبٖ ؿذ .وٕه ثو ٝیٍوبٖ ٞوبی
اػابٖ ٞبی فبلذ ایٗ تٛا٘بیی ،سا ٜػبصی ثشای تؼٟیُ حشوت سصٔٙوذٌبٖ ،ایدوبد
پُ ٞبی الصْ  ...ٚاص خّٕ ٝفؼبِیت ٞبی ایٗ یٍبٖ ث ٝؿٕبس ٔی آیذ .پوغ اص دفوبع
ٔمذع ،تیپ  47ػّٕبٖ ػجضٚاس خبیٍضیٗ آٖ ؿذ ٜاػت.
- 7تیپ  13رعذ :ایٗ یٍبٖ تٛپخب٘ ٝپذافٙذ ٛٞایی ثٙٔ ٝظٛس تأٔیٗ لشاسٌبٜٞبی
فشٔب٘ذٞی  ٚخبدٞ ٜوب  ٚپوُ ٞوب  ٚتوأٔیٗ ٔحوُ اػوامشاس ٌوشداٖ ٞوبی پیوبدٚ ٜ
پـایجب٘ی آٖ ٞب دس ثشاثش ٞدٛٞ ْٛایی دؿٕٗ تـىیُ ؿذ .تیپ  13سػذ پغ اص
دفبع ٔمذع ث٘ ٝبْ تیپ ٔ 10حشْ پذافٙذ ٛٞایی دس ؿٟشػابٖ ؿبٞشٚد ٔؼامش
ؿذ.
- 8تیپ  313حز :ایٗ یٍبٖ اطالػبت سصٔی وو ٝپـوایجب٘ی اطالػوبتی لشاسٌوبٜ
وشثالی ػپب ٚ ٜیٍبٖٞبی سصٔی خشاػبٖ سا ا٘دبْ ٔیداد .سصٔٙذٌبٖ ایوٗ یٍوبٖ
ػشثبصاٖ ٌٕٙبٔی ثٛد٘ذ و ٝثبسٞب ػٕوك ٔٙطمو ٝدؿوٕٗ سا دس ٔوی ٘ٛسدیذ٘وذ ٚ
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ثبػث اؿشاف اطالػبتی ایشاٖ اػالٔی ٔی ؿذ٘ذ .تیپ  313حش ثب ٕٞوت ػوشداس
ؿٟیذ ػیذ ػّی حؼویٙی اثوشاٞیٓ آثوبد تـوىیُ  ٚحوذٚد  60دسصوذ ٘یوشٚ ٚ
أىب٘بتؾ اص ػابد پـایجب٘ی خشاػبٖ تأٔیٗ ٔیؿذ.
- 9تیپ  12لبئن(عج) :دس صٔؼابٖ ػبَ  64ثشادساٖ ػپب ٜػوٕٙبٖ تحوت أوش
ِـىش أبْ سضب (ع) لشاس ٌشفاٙذ  ٚتیپ  12لبئٓ آَ ٔحٕذ(ف) ثو ٝفشٔب٘وذٞی
خب٘ـیٗ ٚلت ِـىش ،ػشداس غالٔشضب احٕذی تـىیُ  ٚتب آخش خ ًٙتحت أش
ایٗ ِـىش ثٛد٘ذ  ٚپغ اص دفبع ٔمذع تحوت أوش ِـوىش  27حضوشت سػوَٛ
(ف) ث٘ ٝبْ تیپ  2لبئٓ آَ ٔحٕذ (ف) ٔؼامش دس ػٕٙبٖ ادأٔ ٝأٔٛسیت داد.
ایٗ یٍبٖ  ٓٞاو٘ ٖٛٙیع ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضوٗ لٛی ثب اؾشمطاض زض قٟط ؾإٙبٖ ٚ
سكىیُ ٞؿشٔ ٝطوعی ؾذب ٜلبئٓ آَ ٔحٕس (ل) ؾٕٙبٖ ا٘ؼابْ أاٛض ضا دایف
ٔیثطز.
- 10تیپ  88اًصبرالزضب( ) :ایٗ یٍبٖ ثب وٕه ِـىشٞبی ٚیظ ٜؿٟذا٘ 5 ،صوش،
 21أبْ سضب(ع)  ٚث ٝوبس ٌیشی ثشادساٖ ػشثبص  ٚپبػذاس ثوٙٔ ٝظوٛس حفبظوت اص
ٔشصٞبی تصشف ؿذ ٜاػابٖ ٞبی خٛصػابٖ  ٚایالْ  ٚوشٔب٘ـب ...ٚ ٜتـىیُ ؿوذ
و ٝؿٟیذ حؼیٙی ٔحشاة سا ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ فشٔب٘ذ ٜدس وبس٘بٔ ٝخٛد داسد .ایٗ
یٍبٖ  ٓٞاو ٖٛٙدس ؿٟشػابٖ ثیشخٙذ اػامشاس داؿأ ٚ ٝأٔٛسیت ٞبی ٔجبسص ٜثب
اؿشاس ؿشق وـٛس سا ا٘دبْ ٔیدٞذ.
- 11تأٔیٗ  80دسصذ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚتدٟیضات  ٚپـایجب٘ی لؾکز هٌْذعهی

 43اهبم علی( ) تحت أش لشاسٌب ٜسٔضبٖ و ٝاخشای أوٛس ٟٔٙذػوی ؿوٕبَ
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غشة وـٛس دس خٟت سا ٜػبصی  ٚایدبد ٔٛاضغ ٛٔ ٚا٘وغ دس استفبػوبت ػوش ثوٝ
فّه وـیذ ٚ ٜپـایجب٘ی ٟٔٙذػی لشاسٌب٘ ٜدف ثٚ ٝیظ ٜاػامشاس پُ ٞبی ٔؼّك
طٙبثی  ...ٚدس ثیٗ استفبػبت  ٚپُٞبی ؿٙبٚس(خیجش) دس ٔٙبطك ػّٕیبتی خٙوٛة
سا ثش ػٟذ ٜداؿت.
- 12تـوىیُ عپبُ ؽْزعتبى کبهیهبراى  ٚتـوىیُ تیپوی ثو٘ ٝوبْ تیهپ 72

ؽْیذّبؽوی ًضاد خٟت تأٔیٗ ٔحٛسٞبی ٔٙاٟوی ثو ٝآٖ ؿٟشػوابٖ  ٚخوبسج
وشدٖ ٔشدْ ٔظّٙٔ ْٛطم ٝاص ػآ ٌشٞٚه ٞبی ضوذ ا٘موالة  ٚایدوبد آسأوؾ
ٔطّٛة ثشای آٖٞب  ٚحفظ آثوشٚی ٘ظوبْ خٕٟوٛسی اػوالٔی دس آٖ خطو ٝثوٝ
فشٔب٘ذٞی ػشداس ِٔٛٛی  ٚپبػذاساٖ  ٚثؼیدیبٖ  ٚػشثبصا٘ی اص اػابٖ خشاػبٖ.
- 13تأٔیٗ  90دسصذ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚپـایجب٘یٞبی الصْ ثٚ ٝیوظ ٜفشٔب٘وذٞی،
طشاحی ػّٕیبتی ٞ ٚذایت ػّٕیبت ٞبی لزارگبُ ّهبی ًجهف ٍ عهلوبى ػوپبٜ
پبػذاساٖ ثب اػافبد ٜاص ػضیضا٘ی چ ٖٛػشداس دالٚس ؿٟیذ ٘ٛس ػّی ؿٛؿاشی.
- 14توأٔیٗ حوذٚد  60دسصوذ ٘یوشٚی ا٘ؼوب٘ی لزارگهبُ رهضهبى ٔؼوامش دس
وشٔب٘ـب ٚ ٜاخوشای ػّٕیوبت ٞوبی ثوشٔ ٖٚوشصی ثوب ووبدس ٔوذیشیت ػّٕیوبتی،
اطالػبتی ،طشاحیٟٙٔ ٚ ،ذػی اص اػابٖ خشاػبٖ ثضسي.
- 15خذٔبت ثیدسیغ ٟٔٙذػی سصٔیٟٙٔ ،ذػی پضؿىی  ... ٚجْبد عهبسًذگی

خشاػبٖ و ٝػال ٜٚثش تأٔیٗ ٘یبصٔٙذیٞبی ٘یشٞٚب  ٚیٍوبٖٞوبی ػوپب ٚ ٜاستوؾ
خشاػبٖ تٕبٔیت خ ًٙسا پـایجب٘ی ٕ٘ٛد و ٝصثب٘ضد خبف  ٚػبْ ؿوذ  ٚػوابد
پـایجب٘ی خ ًٙآٖ ثبسٞب  ٚثبسٞوب ٔوٛسد تـوٛیك فشٔب٘وذٞبٖ ػوپب ٚ ٜاستوؾ ٚ
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ٔمبٔبت ثبالی ٘ظبْ ٚالغ ؿذ؛ ٕٞ ٚضٔبٖ ثب خٙوً ٌوُ ِجخٙوذ سا ثوش ِوتٞوبی
سٚػاب٘ـیٙبٖ ٔیوبؿت.
- 16تـىیُ ٔدٕٛػ ٝعتبد پؾتیببًی جٌگ عهپبُ پبعهذاراى خزاعهبى دس
ٔـٟذ و ٝتٟی ٚ ٝتأٔیٗ الالْ ٔٛسد ٘یبص سصٔٙذٌبٖ خشاػبٖ سا ثش ػٟذ ٜداؿوت.
ایٗ ػابد ثب خٕغ آٚسی ٞذایبی ٔشدٔی ،تٟی ٚ ٝدٚخت اِجؼٛٔ ٝسد ٘یبص ،تٟیوٝ
 ٚتب ٔیٗ ٞضیٞ ٝٙبی خشیذ خٛدسٞٚوبی ػوجه  ٚػوٍٙیٗ ٔوٛسد ٘یوبص ،تٟیوٚ ٝ
تأٔیٗ الالْ غزایی  ٚتٙمالت سصٔٙذٌبٖ ،تٟی ٚ ٝاسػبَ ٔی ٜٛیٍبٖ ٞبی خشاػبٖ
 ٚدیٍش یٍبٖ ٞبی وـٛس سا ثب اػافبد ٜاص ظشفیت ٞوبی ٔشدٔوی  ٚتٛا٘وبئیٞوبی
خب٘ٛادٜٞبی ایثبسٌش ػبٔبٖ داد.
- 17فؼبِیتٞبی بْذاری  ٚایدبد ثیٕبسػابٖٞبی صحشایی ،پؼتٞبی أوذاد ٚ
اٚسطا٘ووغ ،ا٘امووبَ  ٚثؼوواشی ٔدووشٚحیٗ  ٚخب٘جووبصاٖ اص خجٟوو ٚ ٝوٕووه ثووٝ
ثیٕبسػابٖ ٞبی ؿٟشٞبی اػابٖ  ٚایدبد ثیٕبسػوابٖ أوبْ حؼویٗ (ع) ٔـوٟذ
ٌٛؿٞٝبی دیٍشی اص فؼبِیتٞبی یٍبٖٞبی سصْ خشاػبٖ ٔیثبؿذ.

عخي پبیبًی
ذطاؾبٖ ثعضي زض زٚضاٖ زفبٔ ٔمسؼ ٘ 308256فط ثؿیؼی ث ٝیٍبٖ ٞابی ضظْ
اٖعاْ ٕ٘ٛز .ایٗ ذُ ٝثاب یٍابٖٞابی ضظٔای وا ٝزض ثابال شواط قاسٖ ،اال ٜٚثاط
قجیرٖٞٛب  ٚسهٞبی ٔحسٚز ٌطزا٘ی ،زض ّٕٖ 98یبر وٛچه یه سب ؾا ٝضٚظ،
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ّٕٖ ٚیبر ٞبی ثعضي  4سب  70ضٚظٔ ،ظُ ٚاِفؼاط  ٚ 8واطثالی داٙغ ،زض ٞكاز
ؾبَ زفبٔ ٔمسؼ حًٛض زاقش ٝاؾزّٕٖ .یبر ٞبی ٔؿشمُ سٛدربٟ٘ٙٔ ،ٝسؾی،
دسافٙس ٛٞایی  ... ٚو ٝزض دكشیجب٘ی یٍبٖٞب ثٛز ٚ ٜػع ٚآٔبض ٘یبٔس ٜاؾز.
حًٛض سأطیطٌصاض زالٚضاٖ ذطاؾب٘ی زض ٔیبزیٗ ٘جطز ،زض وٙبض وٕاه ػاسی ثاٝ
حفّ اؾشمالَ  ٚسٕبٔیز اضيای ػٕٟاٛضی اؾاالٔی ٘ ٚبوابٔی زقإٙبٖ ،ثاٝ
قٟبزر  ٚػب٘جبظی سٗساز ظیبزی اظ ثٟشطیٗ ػٛا٘بٖ ایٗ ذُ ٝا٘ؼبٔیس و ٝسمسیٓ
 23000قٟیس اؾشبٖٞبی ذطاؾبٖ اظ آٖ ػّٕ ٝاؾز.
ذطاؾبٖ ثعضي زض زٚضاٖ زفبٔ ٔمسؼ ٘ 4015فط آظاز٘ 47777 ٚ ٜفاط ػب٘جابظ
سمسیٓ ا٘مالة اؾالٔی وطز ٜاؾز و ٝثیف اظ ٘ 18300فط آ٘بٖ زاضای ثایف اظ
 25زضنس ػب٘جبظی ٔی ثبقٙس٘ 1920 .فط اظ ایٗ ٖعیعاٖ ػب٘جبظ قیٕیبیی ثبالی
 25زضنس ٞؿشٙس ٘ 40 ٚفطقبٖ ثایف اظ  70زضناس اظ وابض افشابزٌی زاض٘اس.
٘ 4893فط اظ ػب٘جبظاٖ ذطاؾب٘ی ٘یع ػب٘جبظاٖ اٖهبة  ٚضٚاٖ ثابالی  25زضناس
ٞؿشٙس.
*در تْیِ ایي جشٍُ اس اعالعبت ٍ دعت ًَؽتِ ّبی جٌبة آلبی عیذّب ؽهن
هَعَی اس فزهبًذّبى خزاعبًی دفب همذط اعتفبدُ ؽذُ اعت.
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