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ما در انتظار رؤ يت خورشيديم

را  شييييييهادت  ارزش  كييييييه  بي خبييييييران  و  دنياپرسييييييتان  غيافيل انييييييد  چيييييييه   ...«

در  را  اآن  وصيييييييف  و  كينينيييييييد  مييييييى  جسييييييتجو  طبيعييييييت  صحيفه هيييييياى  در 

از  اآن  كيشيييييييف  در  و  جيويينيييييييد  ميييييييى  شيييييييعيرهيا  و  حيمياسيييييييه  و  سيييييييروده ها 

اييييييين  حييييييل  كييييييه  حاشييييييا  و  خواهنييييييد  مييييييى  مييييييدد  تعقييييييل  كيتييييييياب  و  تيخيييييييييل  هينيييييير 

معما جز به عشق ميسر نگردد كه بر ميلت ميا اآسان شده است. 

شييييييرف  توسيييييين  بيييييير  شييييييهادت  عاشييييييق  سييييييبك باالن  كييييييه  نيييييييم  اآ شيييييياهد  مييييييا  اينييييييك  و 

مقييييييام  و  حييييييق  عظمييييييت  در پيشييييييگاه  و  انييييييد  تاختييييييه  خييييييون  معييييييراج  بييييييه  عييييييزت  و 

ارض،  بسيييييييط  بيييييير  و  انيييييييد  رسيييييييييده  حضييييييور  و  شييييييهود  بييييييه  الجمييييييع  جمييييييع 

هيميييييييت  از  كييييييه  كننييييييد  مييييييى  نظيييييياره  را  خييييييود  ايثارهيييييياى  و  رشييييييادت ها  ثمييييييرات 

در  مييييييا  انقييييييالب  و  پيايييييييدار  اييييييييران  اسيييييييالميى  جيميهيييييييورى  بيلنيدشيييييييان 

و  اسييييييت  تشيييييينه  نسييييييل هاى  هدايييييييت  مشييييييعل دار  شييييييرافت،  و  عييييييزت  قلييييييه  اوج 

و  كييييييرده  برپييييييا  را  سييييييهمناك  طوفانييييييى  و  عظيييييييم  سيييييييالبى  خونشييييييان  قطييييييرات 

اسييييييت.  انداختييييييه  لييييييرزه  بييييييه  را  غييييييرب  و  شييييييرق  سييييييتم  و  ظلييييييم  كاخ هيييييياى  اركان 

امام خميني رحمت  ا... عليه: 

براي درک کامل ارزش و راه شهيدانمان 

فاصله اي طوالني را بايد بپيماييم

جلودار
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رؤيييييييت  انتظييييييار  در  مييييييا  و  ماسييييييت  شييييييهيدان  سييييييحر  بييييييركات  از  همييييييه  اين هييييييا 

ميييييين  احييييييدا  يييييييوت  مالييييييم  )اتيكييييييم  ا...  گيفييييييت  بايييييييد  شييييييهيدان  بييييييه  و  خورشيييييييديم 

العالمين (

و  اسييييييرا  و  مفقودييييييين  شييييييهدا،  عزيييييييز  خانواده هيييييياى  بيييييير  بييييييياد  ميبيييييييارك  و 

و  پياييييييييدارى  و  اسيييييييتيقياميت  بيييييييا  كييييييه  ايييييييران  ملييييييت  بيييييير  و  جانبييييييازان 

ميبيدل گشييييييته اند  ميرصيييييييوص  بينيييانيييييييى  بيييييييه  خيوييييييييش  پياييميييييييردى 

از محاصييييييره  نييييييه  و  هييييييراس مى افكنييييييد  بييييييه  را  نييييييان  اآ ابيييييير قدرت هييييييا  تهديييييييد  نييييييه  كييييييه 

وحشيييييييگرى  و  خيانييييييت  از  نييييييه  و  يينييييييد  اآ ميييييييى  فيغيييييييان  بيييييييه  كيميبيودهيييييييا  و  هييييييا 

شييييييهرها  زدن  در  زوال،  بييييييه  رو  افسارگيسيييييييييخيته  و  ديوانييييييه  صييييييدام  هيييييياى 

بييييييه  خييييييم  مييييييدارس  و  بيمارسييييييتان ها  و  مسيييييياجد  و  خانه هييييييا  كييييييردن  ويييييييران  و 

عزيييييييز  اسييييييالم  راه  همييييييان  كييييييه  خييييييود  راه  بييييييه  گذشييييييته  چييييييون  و  ورنييييييد  اآ مييييييى  ابييييييرو 

عييييييزت  بييييييا  زندگييييييى  و  دهنييييييد  مييييييى  ادامييييييه  اسييييييت  انسييييييانيت  و  شييييييرف  و  عييييييزت  و 

نيوكيييييييرى  و  ذلييييييت  كياخ هيييييياى  در  حضييييييور  بيييييير  صبيييييير،  مقاومييييييت  خيمييييييه  در  را 

ميييييين  و  دهنييييييد  مييييييى  ترجيييييييح  تيحميلييييييى  صيلييييييح  و  سيييييييازش  و  ابيرقيدرت هييييييا 

و  هسييييييتم  شييييييما  كنييييييار  در  و  شييييييما  ميييييييان  در  كييييييه  كينيييييييم  ميييييييى  افيتيخيييييييار 

اسييييييت،  مسييييييلمين  و  اسييييييالم  مصيبييييييت  كييييييه  شييييييما  مصيبت هيييييياى  و  غييييييم  در 

شريك مى باشم.

... بييييييه هيييييير حييييييال قلييييييم و بيييييييان ميييييين عاجييييييز اسييييييت كييييييه مقاومييييييت عظيييييييم و گسييييييترده 

كشييييييور  اييييييين  در  را  شييييييهادت  و  اييثيييييييار  و  خدمييييييت  شيييييييفته  مسييييييلمان  ميليون هييييييا 

و  رشيييييييادت ها  و  از حماسييييييه ها  و  نمايييييييد  ترسيييييييم  فييييييداه،  ارواحنييييييا  الزمييييييان،  صاحييييييب 

فاطمه)سييييييالم  ا... عليها(  حضييييييرت  كوثيييييير،  معنييييييوى  فرزنييييييدان  بيييييييركات  و  خيييييييييرات 

از  و  اهل بيييييييت  و  اسيييييييالم  هينييييييير  از  اين هييييييا  هيميييييييه  كيييييييه  بيگيوييييييييد  سيييييييخين 

كمربندهييييييا  مييييييا  ملييييييت  و  اسييييييت  گرفتييييييه  سرچشييييييمه  عاشييييييورا  امييييييام  پيييييييروى  بييييييركات 

جييييييز  بيييييييه  هيميييييييه،  و  هيميييييييه  جييييييوان  و  پييييييير  و  مييييييرد  و  زن  از  و  انييييييد  بسييييييته  محكييييييم  را 

وابسييييييتگان  سيييييياير  و  جاسييييييوس  خودفروختييييييه  منافييييييق  شييييييمارى  انگشييييييت  تعييييييداد 

باطييييييل  بيرابييييييير  در  حيييييييق  نيبيييييييرد  صيحينيييييييه  در  جيهيانيييييييى،  اسيييييييتيكيبيار  بيييييييه 

ايستاده اند و بر يكديگر سبقت مى جويند...  
بخش هايييي از پيييييييام  امام خميني)ره( بيييه مييينييياسيييبيييت روز 

انيييقيييالب اسيييالميييى و شيييهيييادت درتجليل از ايثارگران شهيد، جانباز 

و مفقود در دهه مباركه فجر 16 بهمن 1365- صحيفه نور – جلد 20 – ص 59
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رهبر فرزانه انقالب اسالمي:

نگذاريد بعضي طلبکار خيون شهيدان 

بشوند

صحنه هاى مبارزه و انقالب، همچنان ادامه دارد

ادوار  همييييييه ى  در  بالشييييييك  و  شييييييد  واقييييييع  ايييييييران  كشييييييور  در  كييييييه  چيييييييزى  ن  اآ

سييييييابقه  اى   - ديده ايييييييم  و  خوانده ايييييييم  مييييييا  كييييييه  نجييييييا  اآ تييييييا   - كشييييييور  اييييييين  تاريييييييخ 

خييييييدا  راه  در  مييييييردم  يكپارچييييييه ى  و  عمومييييييى  فييييييداكارى  و  ايسييييييتادگى  نييييييدارد، 

نقطييييييه ى  گرفييييييت.  صييييييورت  دشييييييمنان  نامردمييييييى  و  تجيييييياوز  مقابييييييل  در  كييييييه  بييييييود 

كييييييه  بييييييود  درخشييييييانى  حركييييييت  همييييييان  بى نظييييييير،  و  اسييييييتثنايييى  حادثييييييه ى  اييييييين  اوج 

 - عزيز مييييييا  شييييييهيدان  همييييييين  يعنييييييى   - مييييييا  زمييييييان  انسييييييانيت  سييييييمان  اآ سييييييتارگان  از 

رزوهييييييا  سيييييير زد. اييييييين جوانانييييييى كييييييه اين طييييييور بييييييا شييييييور و شييييييوق، بييييييدون اينكييييييه بييييييه اآ

حقيقتييييييًا  و  رفتنييييييد  جبهه هييييييا  بييييييه  بكننييييييد،  اعتنايييييييييى  كمترييييييين  جوانييييييى  شييييييهوات  و 

بييييييا عشييييييق و محبييييييت الهييييييى جييييييان دادنييييييد، به نظيييييير بنييييييده اييييييين برجسييييييتگان زمييييييان 

و  كميييييييت  لحيييييياظ  از  دوره هييييييا،  از  هيچ يييييييك  در  بعييييييد،  بييييييه  اسييييييالم  صييييييدر  از  مييييييا، 

كيفيت نظير ندارند...

پروريييييييده ى  گِل  دسييييييته هاى  كييييييه  شييييييهدا  مييييييادران  شييييييهدا،  پييييييدران  ميييييين!  عزيييييييزان 

تحمييييييل  را  ن هييييييا  اآ شييييييدن  پرپيييييير  و  داديييييييد  خييييييدا  راه  در  را  خودتييييييان  دامييييييان  در 

جلودار
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را  خودتييييييان  سييييييالمت  جوانييييييى،  اول  در  كييييييه  جانبيييييياز،  عزيييييييز  جوانييييييان  كرديييييييد! 

شييييييهدا   فرزنييييييدان  شييييييهدا!  همسييييييران  كرديييييييد!  تقديييييييم  خييييييدا  راه  در  و  خييييييدا  بييييييراى 

عرض كنييييييم  شييييييما  بييييييه  را  حقيقييييييت  اييييييين  ميييييين  كرديييييييد!  تحمييييييل  را  مصايييييييب  كييييييه 

اگيييييير جوانييييييان و نورچشييييييمان شييييييما  بييييييود،  نيفتيييييياده  اتفيييييياق  اييييييين معجييييييزه  اگيييييير  كييييييه 

فييييييداكارى  و  نمى رفتنييييييد  خودشييييييان  مقتييييييِل  سييييييمت  بييييييه  حييييييق  مجييييييذوب  اين طييييييور 

هييييييم  اسييييييتكبار  هييييييدف  كييييييه  نبييييييود؛  دنيييييييا خبييييييرى  اسييييييالم در  از  امييييييروز  نمى كردنييييييد، 

اين بود. 

اگيييييير مى بينيييييييد كييييييه امييييييروز در دنيييييييا پرچييييييم اسييييييالم بلنييييييد اسييييييت، اگيييييير مى بينيييييييد كييييييه 

مى بينيييييييد  اگيييييير  مى كننييييييد،  هويييييييت  و  شييييييخصيت  احسيييييياس  مسييييييلمان  ملت هيييييياى 

اسييييييالمى،  كشييييييورهاى  سرتاسيييييير  در  بچه مسييييييلمان  ها  ا...اكبيييييير  نعييييييره ى  كييييييه 

و  اسييييييت  عزيييييييز  اسييييييالم  و  ورده  دراآ لييييييرزه  بييييييه  را  اسييييييتكبارى  قييييييدرت  تخت هيييييياى 

شييييييما،  فرزنييييييدان  به وسيييييييله ى  افتخييييييار  اييييييين  كييييييه  بدانيييييييد  اسييييييت؛  مطييييييرح  دنيييييييا  در 

و  گذشييييييت ها  همييييييين  وسيييييييله ى  بييييييه  پيييييياك،  خون هيييييياى  همييييييين  به وسيييييييله ى 

مد؛ بدون اين ها نمى شد. ايثارها به دست اآ

بييييييه شييييييما جوانييييييان عييييييرض مى كنييييييم كييييييه صحنه هيييييياى مبييييييارزه و   ... ميييييين بخصييييييوص 

بييييييه شييييييكل هاى ديگيييييير همچنييييييان ادامييييييه دارد. اسييييييتكبار جهانييييييى،  انقييييييالب، شييييييايد 

كييييييه  مى داننييييييد  و  مى هراسييييييند  اسييييييالم  از  كييييييه  اآن هايييييييييى  اسييييييالم،  خونييييييى  دشييييييمنان 

و  بييييييزرگ  دشييييييمنان  ننشسييييييته اند.  بيييييييكار  اآن هاسييييييت،  غارتگييييييرى  مانييييييع  اسييييييالم 

ُپر مكيييييير و فيييييين مييييييا، از اييييييين اسييييييالم عزيييييييز و نيييييياب، از اييييييين نظييييييام جمهورى اسييييييالمى 

پايييييييه ى  بيييييير  نظامييييييى  دنيييييييا  در  اسييييييالم،  صييييييدر  از  بعييييييد  بييييييار  اولييييييين  بييييييراى  كييييييه   -

موجييييييب  كييييييه  عظيمييييييى  حركييييييت  اييييييين  از  و   - مى شييييييود  تشييييييكيل  اسييييييالم  مقييييييررات 

بگذرنييييييد. نيسييييييتند  حاضيييييير  بشييييييود،  كوتيييييياه  كشييييييور  اييييييين  از  دشييييييمن  دسييييييت  شييييييد 

كارزار  جبهييييييه ى  در  را  خييييييود  همييييييواره  بايييييييد  باشيييييييم؛  هشيييييييار  و  بيييييييدار  بايييييييد  مييييييا 

حس كنيم. 
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یيييييياد  بييييييا  شييييييدن  تييييييازه  حييييييس  نييييييو،  سييييييال  سييييييتانه ی  اآ در  کييييييه  سالی اسييييييت  چنييييييد 

تعييييييداد متقاضیييييييان  بيييييير  هيييييير سييييييال  اسييييييت.  تمييييييام کشييييييور متجلييييييی شييييييده  شييييييهدا در 

همييييييه، جوانييييييان هسييييييتند  از  بیشييييييتر  و  می شييييييود  افييييييزوده  نييييييور  راهیييييييان  کاروان هييييييای 

جنييييييگ  پرحادثييييييه ی  روزهييييييای  بييييييا  و  ببیننييييييد  را  جنگييييييی  مناطييييييق  مشييييييتاق اند  کييييييه 

شنا شوند. اآ

از  دفيييييياع  در  و  جنييييييگ  دوران  در  کييييييه  همانطييييييور  خراسييييييان  میييييييان  ایيييييين  در 

تقدیييييييم  شييييييهید  23هييييييزار  و  داشييييييت  پرشييييييکوه  و  موثيييييير  میهن،حضييييييوری 

دیگيييييير  بييييييار  رمان هييييييا  اآ ن  اآ بييييييا  پیمييييييان  تجدیييييييد  کييييييرد،در  انقييييييالب  بييييييزرگ  رمان هييييييای  اآ

عنييييييوان  تحييييييت  کييييييه  متعييييييددی  دارد.کاروان هييييييای  و  داشييييييته  چشييييييمگیر  حضييييييوری 

همييييييه  و  همييييييه  می شييييييوند  راهييييييی  جنگييييييی  مناطييييييق  بييييييه  ایيييييين خطييييييه  از  نييييييور  راهیييييييان 

مویييييييد ایيييييين نکيتييييييه اسييييييت کييييييه راه شييييييهدا و امييييييام شييييييهدا در میييييييان مييييييردم ایيييييين خطييييييه 

از کشورهمچنان ادامه دارد.

و  کشييييييور  ارضييييييي  تماميييييييت  از  کييييييه  دالوري  رزمنييييييدگان  رشييييييادت  وري  ييييييياداآ

جوانييييييان  بييييييراي  خصييييييوص  بييييييه  کردنييييييد،  اسييييييالمي دفاع  جمهييييييوري  و  انقييييييالب  

انييييييد،  نکييييييرده  درک  نزديييييييک  از  را  حماسييييييه  پيييييير  روزهيييييياي  ن  اآ کييييييه  نوجوانانييييييي  و 

راهي براي انتقال فرهنگ ايثار و شهادت است.

گذشييييييته  ميييييييان  پلييييييي  اسييييييت،  کييييييرده  تييييييالش  كنييييييون  تييييييا  کييييييه  »سييييييتاره ها«  نشييييييريه 

نييييييور  سييييييرزمين  راهيييييييان  بييييييراي  کييييييه  نامييييييه اش  ويييييييژه  اييييييين  در  کنييييييد،  ايجيييييياد  حييييييال  و 

مييييييورد  کييييييه  مراکييييييزي  بييييييا  متناسييييييب  دارد  نظيييييير  در  اسييييييت،  شييييييده  تهيييييييه  شييييييهادت  و 

فييييييداکاري  و  ايثييييييار  از  شييييييمه اي  مي گيييييييرد،  قييييييرار  نييييييور  راهيييييييان  کاروانيييييييان  بازديييييييد 

مناطييييييق  در  بيشييييييتر  کييييييه  گران قييييييدري  شييييييهداي  خصييييييوص  بييييييه  و  رزمنييييييدگان 

مورد بازديد، از جان خويش مايه گذاشتند، به تصوير بکشد. 

بييييييا  از طريييييييق راويييييييان مسييييييتقر در منطقييييييه  نييييييور،  کييييييه مسييييييافران سييييييرزمين  نجييييييا  اآ از 

تييييييالش  اثيييييير  اييييييين  مي شييييييوند،در  شيييييينا  اآ منطقييييييه  در  گرفتييييييه  صييييييورت  عمليات هيييييياي 

مقدمه
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عمليات هيييييياي  شييييييرح  و  عملياتييييييي  مناطييييييق  معرفييييييي  بييييييه  پرداختيييييين  شده اسييييييت، 

شييييييهداي  وري  ييييييياداآ بيييييير  بيشييييييتر   تاکيييييييد  و  گيييييييرد  صييييييورت  اختصييييييار  بييييييه  مهييييييم 

عظيييييييم  فيييييييض  بييييييه  و  فريييييييده  اآ حماسييييييه  مناطييييييق  اييييييين  در  کييييييه  اسييييييت  بزرگييييييي 

سييييييرداران  خيييييييل  از  ناگزيريييييييم  هرچنييييييد  انييييييد.  مييييييده  اآ نايييييييل  خييييييدا  راه  در  شييييييهادت 

اسييييييالم  راه  در  را  خويييييييش  جييييييان  مناطييييييق،  اييييييين  در  کييييييه  دالوري  رزمنييييييدگان  و 

»اآب  کييييييه  کنيييييييم  اکيتفييييييا  ن هييييييا  اآ از  مختصيييييير  اي  گزيييييييده  بييييييه  کردنييييييد،  فييييييدا  وطيييييين  و 

دريا را اگر نتوان چشيد، هم به قدر تشنگي  بايد چشيد«.

در  خراسييييييان  نقييييييش  از  مختصييييييري  توضيييييييح  کنييييييار  در  کيتيييييياب  اييييييين  در 

جبهييييييه  در  دفاع مقييييييدس  يادمان هيييييياي  از  کوتاهييييييي  معرفييييييي  دفاع مقييييييدس، 

عمليات هيييييياي  بييييييه  عملياتييييييي،  مناطييييييق  موقعيييييييت  از  مختصييييييري  شييييييرح  و  جنوبييييييي 

عمده صورت گرفته در منطقه هم اشاره شده است. 

شييييييهداي  از  تعييييييدادي  کوتيييييياه  معرفييييييي  بييييييه  بخييييييش   هيييييير  مطالييييييب  اصلييييييي  بخييييييش 

ذکيييييير  و  انييييييد  داده  خييييييرج  بييييييه  رشييييييادت  مناطييييييق  همييييييين  در  کييييييه  بزرگييييييواري 

نان اختصاص يافته است.  خاطراتي از اآ

در  اسييييييالم  رزمنييييييدگان  بييييييين  کييييييه  اصطالحاتييييييي  و  دفاع مقييييييدس  غنييييييي  فرهنييييييگ 

اسييييييت  مطالييييييب  از  ديگييييييري  بخييييييش  بييييييود،  شييييييده  بيييييياب  انگيييييييز  خاطييييييره  دوران  ن  اآ

روابييييييط  و  جنگييييييي  مناطييييييق  وضعيييييييت  تداعييييييي  در  خييييييود  نوبييييييه  بييييييه  مي توانييييييد  کييييييه 

ادبيييييييات  ارزشييييييمند  منابييييييع  از  اسييييييتفاده  شييييييود.  واقييييييع  موثيييييير  رزمنييييييدگان  بييييييين 

داسييييييتاني و شييييييعر هييييييم بييييييه تناسييييييب محتييييييواي اييييييين بسييييييته فرهنگييييييي مييييييورد توجييييييه 

قرار گرفته است.

و  مطالعييييييه  بييييييه  نييييييان  اآ کنندگان،تشييييييویق  بازدیييييييد  فراغييييييت  سيييييياعات  کييييييردن  پيييييير 

مسييييييابقات  در  شييييييرکت  بييييييه  منييييييدان  عالقييييييه  سرگذشت پژوهشييييييی،ترغیب 

فرعييييييی  اهييييييداف  از  معنييييييوی  سييييييفر  ایيييييين  خاطييييييرات  ثبييييييت  سييييييرانجام  و  فرهنگييييييی 

داشييييييتن  نييييييگاه  و  مطالعييييييه  رهگييييييذر  از  می توانييييييد  کييييييه  اسييييييت  ويژه نامييييييه  ایيييييين  چيييييياپ 

ن به یادگار بماند. اآ

بييييييا  تييييييازه  شيييييينایييی  اآ یييييييک  غاز  سييييييراآ بسييييييياري  کيتاب،بييييييرای  ایيييييين  امیدواریييييييم 

تاریييييييخ  برهه هييييييای  تریيييييين  حسيييييياس  از  یکييييييی  در  کييييييه  باشييييييد  سييييييمانی  اآ انسييييييان هایييی 

از  ديگيييييير  بعضييييييي  بييييييراي  و  گذاشييييييتند  یييييييادگار  بييييييه  جاودانييييييه  خاطراتييييييی  خييييييود  از 

تييييييا  يادشييييييان  کييييييه  باشييييييد  حماسييييييه  اآن لحظه هيييييياي  و  پرخاطييييييره  ييييييياران  ور  ييييييياداآ مييييييا 

هميشه همراه مان خواهد بود.
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غاز جنگ تحميلي  نگاهي كوتاه به علل اآ

طييييييرح  قابييييييل  زيييييييادي  گمانه هيييييياي  عييييييراق،  و  ايييييييران  جنييييييگ  غيييييياز  اآ علييييييل  بيييييياره  در 

بييييييا  کييييييه  عييييييراق  و  ایييييييران  میييييييان  مييييييرزی  اختالفييييييات  كييييييه  طبيعي اسييييييت  اسييييييت. 

بييييييه  رسيييييييدگي  بييييييراي  و  شييييييده  وفصييييييل  الجزایر حييييييل   1975 قييييييرارداد  انعقيييييياد 

نمی توانسييييييت  بييييييود،  مشييييييخص  رسييييييیدگی  اآن،  مرجييييييع  پيرامييييييون  اختالفييييييات 

را  ن  اآ اصلييييييي  علييييييت  بلكييييييه  باشييييييد.  جنييييييگ  اصلييييييی  وعلييييييت  انگیييييييزه  تنهایييييييييی  بييييييه 

پيييييييروزي  از  جهانييييييي  سييييييلطه  نظييييييام  كييييييه  تهديييييييدي  جسييييييت.  ديگيييييير  جيييييياي  در  بايييييييد 

ايييييييران  بييييييه  جنييييييگ  تحميييييييل  حقيقييييييي  علييييييت  مي كييييييرد،  انقالب اسالمي احسيييييياس 

اسالمي شناخته شده است.

انقالب اسالمي، نشييييييان دهنده  پیييييييروزی  از  پييييييس  ایييييييران  داخلييييييی  اوضيييييياع  بررسييييييی 

مادگييييييی  این سييييييت کييييييه ایييييييران نييييييه تنهييييييا بييييييرای جنييييييگ کييييييه حتييييييی بييييييرای    دفيييييياع هييييييم اآ

تثبيييييييت  انقييييييالب  از  پييييييس  نظام سياسييييييي  هنييييييوز  نکييييييه  اآ بيييييير  عييييييالوه  زیييييييرا  نداشييييييت 

شييييييد.  لیبرال هييييييا      شييييييروع  و  انقالبييييييی  نیروهييييييای  میييييييان  درگیييييييری  بييييييود،  نشييييييده 

بييييييه  ایييييييران  تسييييييلیحاتی  منابييييييع  بييييييود.  شييييييده  ضعیييييييف  فوق العيييييياده  ایييييييران  اقتصيييييياد 

وبختيييييييار  بييييييود  شييييييده  انقالب اسييييييالمی،    قطييييييع  مریکایييييييييی  اآ ضييييييد  ماهیييييييت  دلیييييييل 

همييييييان  در  بودنييييييد  ارتييييييش  قييييييدرت  مکمييييييل  کييييييه  را  تسييييييلیحاتی  قراردادهييييييای 

روزهای قبل از پیروزی انقالب  لغو كرد.

کييييييه  لوازم یدکييييييی  نييييييه  و  بييييييه کار  ميييييياده  اآ تجهیييييييزات  نييييييه  داشييييييت،  فرمانييييييده  نييييييه  ارتييييييش 

فرماندهييييييی  موزشييييييی،  اآ ارتييييييش   مشييييييکالت  سيييييياختاری،  شييييييود.  نبييييييرد  ميييييياده  بتوانداآ

را  ارتييييييش  انحييييييالل  شييييييعار  داخلييييييی  سیاسييييييی  گروه هييييييای  داشييييييت.  کنتييييييرل  و 

ارتييييييش  بييييييه  انتقييييييال  و  تغییيييييير  بييييييرای  هييييييم  متدیيييييين  سييييييرمی   دادند.  ارتشييييييي های 

اسالمی، با مشکالت مختلفي دست و پنجه نرم می کردند.     

کشييييييوربود.  داخييييييل  امنیتييييييی   ماموریت هييييييای  درگیيييييير  وضعیييييييت،  در ایيييييين  سييييييپاه  

مریييييييکا  اآ جاسوسييييييی  النييييييه ي  تصييييييرف  1358   بعييييييد  از  ذرميييييياه  اآ  5 در  بسييييييیج 

به دستور حضرت امام)ره( تشکیل شد اما هویت نظامي نداشت.  

  عييييييراق دقیقييييييا از وضعیت ایييييييران مطلييييييع بييييييود و بييييييی ثباتييييييی ناشييييييی از انقالب اسييييييالمي  

خويييييييش  به سييييييود  خلیج فييييييارس  بيييييير  تسييييييلط  بييييييرای  اسييييييتثنایييی  فرصييييييت  یييييييک  را 

می گویييييييد:  درمصاحبييييييه اي   1359 ميييييياه  بييييييان  اآ در  معييييييدوم  صييييييدام  کييييييرد.  ارزیابييييييی 

در  می داریييييييم  اعييييييالم  صریحييييييًا  و  نمی شييييييویم  ناراحييييييت  ایييييييران  تجزیييييييه  از  »مييييييا 

فردعربييييييی  هيييييير  شيييييياید  و  عراقييييييی  هيييييير  بييييييورزد  دشييييييمنی  کييييييه   این کشييييييور  شييييييرایطی 
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ن  باشد.«    مایل به تقسیم ایران و خرابی اآ

خواسييييييت  در  و  الجزایيييييير   1975 داد  قييييييرار  به ظاهيييييير  عييييييراق  گرچييييييه  ایيييييين  بيييييير  بنييييييا 

نظييييييام   نوپييييييای  انييييييدازی  بيييييير  و  ایييييييران  تجزیييييييه  ولييييييی  کييييييرد،  بهانييييييه  را  ن  اآ لغييييييو 

 جمهوری اسالمي، هدف نهایييی رژیم بعثی محسوب می شد.   

)رئیييييييس  رهبييييييری  معظييييييم  مقييييييام  را  ایييييييران  بييييييه  حملييييييه  از  دشييييييمن  اصلييييييی  هييييييدف     

جنييييييگ    علیييييييه  ایيييييين   «: می فرماینييييييد  بیييييييان  این گونييييييه   ) ایييييييران  وقييييييت  جمهييييييور 

بیيييييين  از  و  ایييييييران  انقالبييييييی  نظييييييام  سيييييياختن  واژگييييييون  منظييييييور  بييييييه  انقالب اسييييييالمي و 

بردن انقالب اسالمي سازماندهی شد.«   

تسييييييخیر النييييييه ي جاسوسييييييی(  از حييييييل معضييييييل گروگان هييييييا )در  مریييييييکا  اآ امیييييييدی  نييييييا 

و  اردی بهشييييييت58    5 در  ن هييييييا  اآ نجييييييات  نظامي بييييييراي  حملييييييه  شكسييييييت  و 

جملييييييه  اسييييييالمي از  جمهييييييوري  نوپيييييياي  نظييييييام  عليييييييه  توطئه هييييييا  ديگيييييير  شكسييييييت 

در  را  ايييييييران  بييييييه  زمينييييييي  حملييييييه  كودتييييييا،  و  جدايييي طلبانييييييه  توطئه هيييييياي  شكسييييييت 

دستور كار دشمنان قرار داد.

ميييييياه  تیيييييير  در  مريييييييکا  اآ وقييييييت  جمهييييييور  رئيييييييس  ملييييييي  امنيييييييت  مشيييييياور  برژينسييييييکی 

عالييييييی  مقامييييييات  سييييييطح  در  را  عييييييراق  بييييييا  محرمانييييييه  مذاکييييييرات  نامييييييه  ي  بيييييير   1359

اردن،  مييييييرز  در  وبرژينسييييييکی  صييييييدام  محرمانييييييه  کييييييرد.  مالقييييييات  طراحييييييی  رتبييييييه 

 31 در  سييييييرانجام  و  داد  ایييييييران  بييييييه  حملييييييه  بييييييرای  عييييييراق  بييييييه  را  سييييييبز  چييييييراغ 

غاز شد.   شهریور 1359  جنگ همه جانبه اي علیه ایران اآ
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غاز جنگ حضور دفاعي خراسان در غائله هاي پيش از اآ

تهاجييييييم  غيييييياز  اآ از  پيييييييش  ماه هييييييا  بييييييه  دفاع مقييييييدس  در  خراسييييييان  حضييييييور  سييييييابقه 

سياسييييييت  كييييييه  زمانييييييي  مي گييييييردد.  اسييييييالمي بر  جمهييييييوري  بييييييه  نظامي صييييييدام 

ايييييييران  دشييييييمنان  كار  دسييييييتور  در  گروهك هييييييا  توسييييييط  ايييييييران  تجزيييييييه 

ميادييييييين  از  بسييييييياري  در  خراسيييييياني  نيروهيييييياي  حضييييييور  گرفييييييت.  اسييييييالمي قرار 

مبارزه با اين غائله ها تاثيرگذار بوده است. 

حييييييزب  توسييييييط  کرمانشيييييياه  کييييييه  اسييييييتان  پيييييياوه  شييييييهر  سييييييازی  زاد  اآ عملیييييييات  در 

انقييييييالب در  بیمارسييييييتان، رزمنييييييدگان  بييييييود و ضييييييد  اشييييييغال شييييييده  منحلييييييه کومولييييييه 

چمييييييران  شييييييهید  بودنييييييد،  بریييييييده  سيييييير  سيييييينگ  را  بييييييا  ژاندارمييييييری  و  ارتييييييش  و  سييييييپاه 

کييييييرد  ماموریييييييت  پیييييييدا  سييييييره(  امام)قييييييدس  حضييييييرت  جانييييييب  از  ا...  علیييييييه  رحمييييييت 

نفيييييير  بييييييا   60  خراسييييييان  سييييييپاه  عمليييييييات  اييييييين  در  دهييييييد.  خاتمييييييه  را  غائلييييييه  کييييييه 

صمیمي شييييييهید  )دوسييييييتی  شييييييتافتند.  ایشييييييان  کمييييييک  بييييييه  بييييييرادران  پاسييييييدار  از 

از  شييييييهید  چمييييييران  بييييييا  خراسييييييان  سييييييپاه  عملیييييييات  محمييييييد  رسييييييتمي فرمانده  بابييييييا 

غاز گردید.) تیر و  مرداد سال 1358((  اینجا اآ

افتخييييييارات  از  اول  نیييييييز  درگیييييييری  در  سيييييينندج  شييييييهر  سييييييازی  زاد  اآ عملیييييييات 

ن  اآ در  درگیيييييير  جویييييييان  خييييييدا  ارتييييييش  و  کمييييييک  بييييييه  کييييييه  اسييييييت  خراسييييييان  سييييييپاه 

و  مهيييييير  در  بييييييرادران  از  نفيييييير  صييييييد  بييييييا  حييييييدود  عملیييييييات  ایيييييين  شييييييتافتند.  خطييييييه 

سیاسييييييی  کيفايتييييييي  بييييييي  بييييييا  متاسييييييفانه  کييييييه  گرفييييييت  انجييييييام  سييييييال   1358  بييييييان  اآ

شييييييهر،  دودسييييييتی  و  شييييييد  منجيييييير  کردسييييييتان  تخلیييييييه  طييييييرح  بييييييه  موقييييييت  دولييييييت 

و  کومولييييييه  منحلييييييه  تحویييييييل  احييييييزاب  و  تخلیييييييه  سييييييپاه  و  ارتييييييش  نیروهييييييای  از 

دموکرات گردید. 

سييييييپاه  تهييييييران  رزمنييييييدگان  بييييييه  قييييييم  از  امييييييام  حضييييييرت  بیييييييت  انتقييييييال  بييييييا  هم زمييييييان 

خراسييييييان ابتييييييدا بييييييه اسييييييتعداد 50 نفيييييير کييييييه  پييييييس از حييييييدود بیسييييييت روز بييييييه بیييييييش 

دار  را  عهييييييده  معظم لييييييه  بیييييييت  از  حفاطييييييت  ماموریييييييت  رسييييييید  از  یکصدنفيييييير 

ماموريييييييت  اييييييين  تييييييا رحلييييييت حضرتييييييش  ادامييييييه داشييييييت.  افتخييييييار  ایيييييين  کييييييه  شييييييدند 

و  يافتييييييه  ادامييييييه  انقالب اسييييييالمي نيز  فرزانييييييه  رهبييييييري  دوران  در  ميييييييز  اآ افتخييييييار 

پاسداران خراساني همچنان بدان مفتخرند. 

تروريسييييييتي  گروهييييييک  سييييييال   1358،  اسييييييفند  و  بهميييييين  در  غائلييييييه  اييييييين  در 

سييييييابق(و  شييييييوروی  اميييييير  تحييييييت  اصطييييييالح  خلق)کمونیسييييييت های  بييييييه  فدايیييييييان 

تصييييييرف  بييييييه  شييييييهر  را  هم سييييييو  گروهک هييييييای  سييييييایر  همييييييراه  داخلييييييی   ناراضیييييييان 
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ن  رزمنييييييدگان  اآ کمييييييک  بييييييه  خراسييييييان،  سييييييپاه  از  نفيييييير   125 بودنييييييد،  ورده  اآ در 

شييييييجاعت  بييييييا  و  رفتنييييييد  مييييييده  بودنييييييد،  اآ تهييييييران  از  کييييييه  سييييييپاهی  رزمنييييييدگان  و  دیييييييار 

اسييييييت  شایسييييييته  كننييييييد.  قمييييييع  قلييييييع و  را  توانسييييييتند  دشييييييمن  نا پذیييييييری  وصييييييف 

افتخيييييياري  شهیدان  )علیمردانی،نیک عیش،حشييييييمتی،  دالوری هييييييای  از 

داشييييييتند  عملیييييييات  شييييييرکت  ایيييييين  در  کييييييه  و...(  محمييييييودی  و   محمد رضييييييا 

یادشود.  

طبييييييس  صحييييييراي  بييييييه  مريييييييكا  اآ خييييييورده  نظامي شكسييييييت  حملييييييه  ماجييييييراي  در 

صفایييييييييی  حجت االسييييييالم  بييييييه  فرماندهييييييی  خراسييييييان  سييييييپاه  پاسييييييدار  بييييييرادران  هييييييم 

نقشييييييه های  نظامييييييي و  و  تجهیييييييزات  بالگردهييييييا  انهييييييدام  از  ممانعييييييت  بييييييراي 

بييييييرای  صييييييدر  بنييييييی  کييييييه  دسييييييتور  شييييييدند  اعييييييزام  مریييييييکا  اآ برجامانييييييده  عملیاتييييييی 

شييييييهادت  بييييييرادر  بييييييه  مانييييييده،  جييييييا  بيييييير  تجهیييييييزات  و  هواپیماها،بالگردهييييييا  بمبيييييياران 

یييييييزد  و انهييييييدام اسييييييناد مهييييييم ایيييييين  پاسييييييدار محمييييييد منتظيييييير قائييييييم، فرمانييييييده سييييييپاه 

دخالت  نظامي انجامید.

سييييييپاه یزد  بييييييرادران  از  نفيييييير   5 رسييييييیدند  بييييييه  منطقييييييه  کييييييه  نيروهايييييييييي  نخسييييييتين 

از  نفيييييير   50 از  بیييييييش  بييييييا  خراسييييييان  سييييييپاه  نيروهيييييياي  ن  اآ از  و  پييييييس  بودنييييييد 

رسيييييياندند  منطقييييييه  بييييييه  را  خييييييود  وطبييييييس  بیرجنييييييد  قایيييييين،  شهرستان هاي مشييييييهد، 

مرتبييييييط  سييييييازمان های  و  نماینييييييدگان  ارتييييييش  و  ژاندارمييييييری  از  نیروهایييييييييی  بعييييييد  و 

مدند.  و خبرنگاران  اآ

ایييييييادی  و  منطقييييييه ای  غربييييييی  و  هم پیمانييييييان  و  مریييييييکا  اآ تحييييييرکات  بييييييا  هم زمييييييان   

اصطييييييالح  بييييييه  طييييييرح  شکسييييييت  و  جاسوسييييييی  تسييييييخیر  النييييييه  از  پييييييس  داخلييييييی، 

پاکسييييييازی  و  بازپس گيييييييري  دوم  بازرگان،مرحلييييييه  نیييييييت«  »دولييييييت  حسيييييين 

بييييييه  بييييييا اسييييييتعداد صييييييد نفيييييير   شهرسييييييتان سيييييينندج  شييييييروع شييييييد کييييييه  سپاه خراسييييييان 

پاکسازی اين شهر  کمک کرد. 

در  شييييييهرهای  نيروهييييييا  اييييييين  اسييييييتقرار  ضييييييرورت  سيييييينندج،  پاکسييييييازی  از  پييييييس 

حضييييييرت  نماینييييييدگان  و  دیگيييييير  بهشييييييتی  شييييييهید  نظيييييير  مييييييد  سييييييقز  و  دیييييييوان دره 

و    دیييييييوان دره  به طييييييرف  خراسييييييان  سييييييپاه  و  نیروهييييييای  گرفييييييت  قييييييرار  امييييييام)ره( 

خراسييييييان  سييييييپاه  را  سييييييقز  بازگشييييييایييی  پييييييل  مسييييييئولیت  کردنييييييد.  حرکييييييت  سييييييقز 

حمایييييييت  سييييييپاه  از  زرهييييييي  ارتييييييش  نيروهيييييياي  عمليييييييات،  اييييييين  در  شييييييد.  عهييييييده دار 

خراسييييييان  سييييييپاه  بييييييه  سييييييقز  شييييييهر  نگهييييييداری  و  ترتیييييييب  حفييييييظ  بدیيييييين  کردنييييييد. 

و  اسييييييکورت  جيييييياده ای  حفاظييييييت  پایگاه هييييييای  اسييييييتقرار  بييييييا  ن هييييييا  اآ و  واگييييييذار  شييييييد 
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تييييييا  دیوانييييييدره  از  را  عمومي، امنیييييييت  منطقييييييه  نظامييييييي و  خييييييودروی  سييييييتون های 

انجييييييام  مدیييييييد  مدت هييييييای  بييييييرای  را  پدافنييييييد  منطقييييييه  و  كردنييييييد.  برقييييييرار  سييييييقز 

دادند. 

حييييييوزه  روسييييييتاها  و جاده هييييييا،  در  انقييييييالب  ضييييييد  تعقیييييييب  بييييييا  زمييييييان،  گذشييييييت  بييييييا 

صیيييييياد  شييييييهید  سييييييپهبد  زمييييييان،  ایيييييين  در  يافييييييت.  وسييييييعت  منطقييييييه  در  امنیتييييييی 

ماموریت هييييييای  مشييييييترک  خراسييييييان،  سييييييپاه  از  حمایييييييت  شييييييیرازی  ضميييييين 

بييييييه بانييييييه و سردشييييييت،و محييييييور سييييييقز  پاکسييييييازی مناطييييييق از  جملييييييه )محييييييور سييييييقز 

از  بیييييييش  هييييييم  خراسييييييان  نیييييييروی  تعييييييداد  کردنييييييد.  سييييييازماندهی  را  بييييييه  بييييييوکان( 

بييييييود کييييييه سييييييردار سيييييير لشييييييکر شييييييهید محمييييييود  کاوه در کنييييييار شييييييهید  200پاسييييييدار 

صیاد شيرازي و برادران ارتشی،  عملیات ها را هدايت مي كردند. 

همچنييييييين در تیيييييير سييييييال 1359 کودتييييييای نييييييوژه كييييييه توسييييييط عناصيييييير خائيييييين باقييييييی 

سييييييتانه  در اآ بييييييود،  شييييييده  سييييييازماندهی  مریييييييکا  اآ رابطييييييان  و  طاغييييييوت  رژيييييييم  از  مانييييييده 

نفيييييير   محمد رسييييييتمي  که80  بابييييييا  شييييييهید  سييييييردار  شييييييد.  و  خنثييييييی  اجرا کشييييييف 

مسييييييتقر  بييييييرادران  بييييييا  جابه جايييييييييي  به منظييييييور  را  خراسييييييان  پاسييييييدار  بييييييرادران  از 

تهييييييران  امام حسيييييين)ع(  پييييييادگان  در  شييييييب  می کييييييرد ،  همراهييييييی  درکردسييييييتان 

بييييييه اسييييييتراحت  مشييييييغول بودنييييييد تييييييا روز بعييييييد بييييييه مسييييييیر ادامييييييه دهنييييييد. بييييييه محييييييض 

جيييييياي  بييييييه  خييييييود  نیروهييييييای  بييييييا  نیييييييرو،  بالفاصلييييييه  وتقاضييييييای  کودتييييييا  از  اطييييييالع 

بييييييرادران سييييييپاه،کودتاچیان  بييييييا کمييييييک سييييييایر  کردسييييييتان، عييييييازم  همييييييدان شييييييدند و 

را دستگير كردند. 

نخستين واکنش هاي دفاعي خراسان به تهاجم دشمن بعثي

حامیييييييان  و  عييييييراق   تحييييييرکات  اخبييييييار  نظامي خراسييييييان،  مسييييييئوالن نيرو هاي 

انفجييييييار  بييييييه  دسييييييت  کشييييييور،  غييييييرب  جنييييييوب  منطقييييييه  در  کييييييه  را  ن هييييييا  اآ داخلييييييی 

قييييييرار  تهاجييييييم  مييييييورد  را  مييييييرزی  پاسييييييگاه های  و  می زدنييييييد  لوله  هييييييای  نفييييييت 

درتیر ميييييياه  نييييييوژه   کودتييييييای  بييييييا  هم زمييييييان  ویييييييژه  بييييييه  می کردنييييييد،  رصييييييد  می دادنييييييد 

تهاجييييييم  مييييييورد  عزیزمييييييان  میهيييييين  خيييييياک  از  از20نقطييييييه  بیييييييش    1359کييييييه 

دشمن بعثی قرار گرفت اين مسئله جدي تر پيگيري شد. 

دهييييييه دوم شييييييهريور 59، هييييييم زمييييييان بييييييا اوج گيييييييري تهديييييييدات ارتييييييش صييييييدام عليييييييه 

سييييييپاه  عملیييييييات  )مسييييييئول  بابا محمد  رسييييييتمی   شييييييهید  سييييييردار  اسييييييالمي،  ميهيييييين 

نیروهييييييای  سييييييازماندهي  بييييييرای  کردسييييييتان(  در  فرمانييييييده ي  نیروهييييييا  و  خراسييييييان 
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تييييييازه نفييييييس، بييييييه  مشييييييهد عزيمييييييت كييييييرد و بييييييا تشييييييکیل اولييييييين يگان هيييييياي رزمييييييي در 

در  مسييييييتقر  نيروهيييييياي  تقویييييييت  ميييييياده ي  رزمي، اآ گردان هييييييای  و  گروهييييييان  قالييييييب 

بييييييه  عييييييراق  ناجوانمردانييييييه ي  حملييييييه  هنييييييگام  همييييييين  در  شييييييد.  امييييييا  کردسييييييتان 

کييييييه  شييييييده  سييييييازماندهی  نیروهييييييای  شييييييرايط،  ایيييييين  پيوسييييييت.  در  وقييييييوع  بييييييه  ايييييييران 

حييييييدود 200تييييييا 250نفيييييير بودنييييييد، بييييييه سييييييمت اهييييييواز حرکييييييت كردند،امييييييا بييييييه  علييييييت 

زیيييييير  و  اندیمشييييييک(  )حدود4کیلو متييييييری  نييييييادری  پييييييل  تييييييا  عراقی هييييييا  پیييييييش روی 

شييييييوش،   – اندیمشييييييک  و  -  دزفييييييول  اندیمشييييييك  جاده هييييييای  تش گرفتيييييين  اآ

شوشييييييتر   - سييييييلیمان  مسييييييجد   – ایييييييذه  از  طریييييييق  مسييييييیر  انتخيييييياب  بييييييه  مجبييييييور 

- اهواز شدند. 

مقييييييام  هماهنگييييييی  شهید رسييييييتمي با  اسييييييتقرارنيروها،  بييييييا  هم زمييييييان 

دو  در  سييييييرعت  بييييييه  را  خراسييييييان  نیروهييييييا ی  چمييييييران،  شييييييهید  و  معظم رهبييييييری 

ابتييييييدای  اهييييييواز  لولييييييه  نييييييورد  کارخانييييييه  از  بعييييييد  دب حردان)3کیلومتيييييير    منطقييييييه ي 

اهييييييواز-   سوسيييييينگرد(  )25کیلومتييييييری  حمیدیييييييه  شييييييهر  و   خرمشييييييهر(  جيييييياده 

دشييييييمنان  بييييييا  نبييييييرد  وارد  خراسيييييياني  جان بركيييييييف  رزمنييييييدگان  و  كييييييرد  مسييييييتقر 

سرتا پا مسلح بعثی شدند.  

تفنگ هييييييا  ایيييييين  بييييييود.  یييييييک«  خراسييييييان  تفنييييييگ   »ام  رزمنييييييدگان  سييييييالح 

تنظیييييييف  لييييييوازم  از  عيييييياری  و  ارتييييييش  قبييييييل  10سييييييال  خييييييارج  رده  از  اسييييييلحه هاي 

بييييييا  فشيييييينگ  مقييييييداری  نداشييييييت.  وجييييييود  کافييييييی  بييييييه  انييييييدازه  هييييييم  بييييييود.  فشيييييينگ 

انبارهييييييا  در  چييييييون  ن هييييييا  اآ از  زيييييييادي  تعييييييداد  مي شييييييد،كه  تهیييييييه  زحمييييييت  هييييييزاران 

داده  بييييييود  دسييييييتور  بنی صييييييدر  اوضيييييياع  اييييييين  در  بييييييود.  فاسييييييد  شييييييده  بييييييود،  مانييييييده 

دسييييييت  در   »3 تفنگ هيييييياي»ژ-  تعييييييداد  ابتييييييدا  در  نشييييييود.  همييييييکاری  بييييييا  سييييييپاه 

نمي کييييييرد  هييييييم  تجيييييياوز  دسييييييت  يييييييک  انگشييييييتان  تعييييييداد  از  خراسيييييياني،  سييييييپاهيان 

ر. »اآ انييييييداز  موشييييييک  قبضييييييه  دو  بييييييه  محييييييدود  رزمنييييييدگان  اييييييين  سيييييينگين  سييييييالح  و 

بييييييه جبهييييييه  نفيييييير دیگيييييير  بیييييييش  از 150  یييييييک هفتييييييه   از  بييييييود. درکمتيييييير  پيی.جييييييی7« 

اعزام  شدند.   

بييييييا رسييييييیدن نیروهييييييای جدیييييييد از خراسييييييان، باشييييييگاه گلييييييف اهييييييواز )محييييييل سييييييابق 

بييييييه  و  گرفييييييت  قييييييرار  خراسييييييان  رزمنييييييدگان  اختيييييييار  در  مریكايييی هييييييا(  اآ اسييييييتقرار 

»  پييييييادگان گلييييييف«  تغییيييييير نييييييام یافييييييت تييييييا اینکييييييه سييييييتاد مرکييييييزی سييييييپاه کشييييييور بييييييه 

بييييييه   باشييييييگاه  خراسييييييان  نیروهييييييای  مقيييييير  و  شييييييد  مسييييييتقر  گلييييييف  در  و  مييييييد  اآ اهييييييواز 

ن هييييييا(   اآ سييييييازمانی  منييييييازل  کنييييييار  در  اهييييييواز  بييييييرق  شييييييرکت  بييييييه  )متعلييييييق  بييييييرق 
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رضييييييا)ع(«   نام گييييييذاری  حضييييييرت  »فرسييييييتادگان  به نييييييام  مقيييييير  ایيييييين  یافييييييت.  انتقييييييال 

نظييييييارت  و  کنتييييييرل  هدایييييييت،  مييييييكان  اييييييين  از  خراسييييييان  گردان هييييييای  گردیييييييد. 

می شدند.   

 بييييييا گذشييييييت حييييييدود دو ميييييياه، وضعیييييييت نیروهييييييای مييييييا بييييييه لحيييييياظ تجهيزسييييييالح و 

دب   حييييييردان،  محييييييور  در  ن هييييييا  اآ بييييييود.  شييييييده  بهتيييييير  منطقييييييه  در  خييييييود  پیداکييييييردن 

را  دشييييييمن  توانسييييييتند  محييييييدود،  ضربه زدن هييييييای  و  شييييييبیخون ها  اجييييييرای  بييييييا 

نا منظييييييم  و  نبييييييرد،   چریکييييييی  تاکيتیک هييييييای  مقطييييييع  درایيييييين  کننييييييد.  تضعيييييييف 

بود. 

در  تانك هایييييييش  و  شييييييد  جيييييياده  بييييييه  متکييييييی  کامييييييال  محور حمیدیه،دشييييييمن  در     

گذاشييييييتن  بييييييا   به جييييييا  عراقی هييييييا  رفييييييت.  فييييييرو  کشيييييياورزی  زمین هييييييای  گل و الی  

رزمنييييييدگان  و  گذاشييييييتند  فييييييرار  بييييييه  پييييييا  نظامي خييييييود  تجهیييييييزات  و  تانک هييييييا 

مهلکييييييی  مقاومت هييييييای  روزانييييييه،  ضربييييييات  و  شييييييبانه  یورش هييييييای  بييييييا  خراسييييييان 

 92 لشييييييکر  دو  تیييييييپ  پييييييادگان  وجييييييود،  اييييييين  بييييييا  کردنييييييد.  وارد  ن هييييييا  اآ بييييييه  را 

کمييييييک  خراسييييييان  بييييييه  بييييييرادران  پاسييييييدار  بييييييود.  درخطيييييير  حمیدیييييييه  در  زرهييييييی 

حفييييييظ  را  پييييييادگان  و  شييييييتافتند  خييييييود  ارتشييييييی  باقی مانييييييده ي  نيروهيييييياي  انييييييدک 

دشييييييت  )ارتفاعييييييات  ا...  اکبيييييير  اسييييييتقرار  یافتنييييييد  اکبيييييير  ارتفاعييييييات  ا...  در  و  کييييييرده 

و  می کنييييييد(  جييييييدا  اهييييييواز   – شييييييوش  دشييييييت  از  را  سوسيييييينگرد  محييييييور  زادگان  اآ

اهييييييواز   – جيييييياده  شييييييوش  از  دشييييييمن  وتیيييييير  کييييييه  دیييييييد  شييييييدند  باعييييييث  کار  ایيييييين  بييييييا 

را  منطقييييييه  ارتفاعييييييات  حاشييييييیه  خشييييييکی  مسييييييیر  کييييييه  دشييييييمن  شييييييود.  بر داشييييييته 

بييييييا  بييييييود،  شييييييده اش  برگزیييييييده  بینييييييی  پیييييييش  بييييييه  اهييييييداف  خييييييود  رسيييييياندن  بييييييرای 

موفقیتييييييی  نتوانسييييييت  و  شييييييد  مواجييييييه  خراسييييييان  پاسييييييداران  خييييييوب  مقاومييييييت 

خراسييييييان  رزمي سييييييپاه  گردان هييييييای  نخسييييييتين  ایيييييين  منطقييييييه،  در  کنييييييد.  پیييييييدا 

اسييييييد زاده،  شييييييهید  فرماندهييييييی  امام رضييييييا)ع(  بييييييه  گييييييردان  گرفتنييييييد؛  شييييييکل 

ابييييييوذر  گييييييردان  ن هييييييا  اآ از  بعييييييد  و  حسييييييینیان  شييييييهید  فرماندهييييييی  بييييييه  گردان ُحييييييّر 

به  فرماندهی اکبر زاده اسالمي پا به عرصه وجود گذاشتند. 

حرکييييييت  جبهه هييييييا،  در  خراسييييييان  رزمنييييييدگان  اسييييييتقرار  بييييييا   هم زمييييييان 

در  رضييييييا)ع(  امييييييام  تعمیييييييرگاه  راه انييييييدازی  در  خراسييييييان  مردمي  پیشييييييه وران 

خودرویييييييييی  جنييييييگ  تعمیيييييير گاه  اولیيييييين  عنييييييوان  بييييييه  اهييييييواز  چهار شييييييیر   میييييييدان 

تمييييييام  بييييييه  هفتييييييه  یييييييک  از  پييييييس  و  خراسييييييان  نیروهييييييای  بييييييه  سييييييرویس دهی  و 

ن هم به صورت صلواتي، بسیار کار ساز بود.     رزمندگان سپاه اسالم اآ
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نبييييييود.  عقييييييب  خراسييييييان  سييييييپاه  رزمنييييييدگان  از  خراسييييييان نیز  سييييييازندگی  جهيييييياد 

بييييييرای   تحویييييييل  وحمييييييل  کييييييه  خراسييييييان  سييييييازندگی  جهيييييياد  بييييييرادران  از  تعييييييدادی 

نقييييييل   بودنييييييد،  رفتييييييه  خرمشييييييهر  بنييييييدر  بييييييه  اقييييييالم   سييييييایر  و  بولييييييدوزر  و  لييييييودر 

گاهييييييی  بييييييدون  اآ سييييييال1359  31شييييييهریور  صبييييييح   9 سيييييياعت  از  کييييييه  می کننييييييد 

روی  در  ن هييييييا  اآ پیييييييش روی  مقييييييدار  و  دشييييييمن  نیروهييييييای  وضعیييييييت  از  کامييييييل 

از  3/5  بعييييييد  در  سيييييياعت  کييييييه  می کردنييييييد  حرکييييييت  اهييييييواز  بييييييه  خرمشييييييهر  جيييييياده 

در  تانك هييييييای  منظييييييم  سييييييتون  مشيييييياهده  از  پييييييس  حسييييييینیه  ایسييييييتگاه  در  ظهيييييير 

تانک  ها،عراقی انييييييد.  ن  اآ می فهمنييييييد  کييييييه  پاسييييييگاه  رئیييييييس  وصحبييييييت  حرکييييييت 

)ر.ج.کيتاب جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس – جلد 5 (    

فرماندهييييييی  بييييييه  را  خييييييود  پیشييييييتاز  گييييييروه   59 سييييييال  مهيييييير  در  خراسييييييان  جهيييييياد 

علیييييييه  جبهه  هييييييای  حييييييق  بييييييه  خراسييييييان  جهيييييياد  مرکييييييزی  شييييييورای  اعضييييييای  از  یکييييييی 

»رامهرمييييييز«  شييييييهر  مختلييييييف،  ابعيييييياد  بررسييييييی  بييييييا  اين گييييييروه  کييييييرد  اعييييييزام  باطييييييل 

كردنييييييد. انتخيييييياب  بييييييراي  اسييييييتقرار  را  اهييييييواز  120کیلومتييييييری  در  واقييييييع 

و  جهادگيييييير  نیييييييروی   250 تييييييا   200 از  متشييييييکل  کاروانييييييی  بالفاصلييييييه  سييييييپس  

 40 و  مسييييييئوالن  از  چنييييييد  نفيييييير  همييييييراه  بييييييه  تخصص هييييييای  مختلييييييف  مردمي بييييييا 

گریييييييدر،  بلييييييدوزر،  سيييييينگین)لودر،  و  سيييييينگین  نیمييييييه  سييييييبک،  دسييييييتگاه   45 تييييييا 

كردنييييييد(  حرکييييييت  اهييييييواز  طييييييرف  بييييييه  مشييييييهد  و...(  از  اآب  کمپرسييييييی،تریلی،  تانکيييييير 

بان ماه در باغی متروکه مستقر شدند.   و در اول اآ

اکیييييييپ  و  درمانييييييی  خراسييييييان، گروه های  سييييييازندگی  ترتيب جهيييييياد  بدييييييين 

جاده  اهييييييواز  از  را  سييييييازی  جيييييياده  اقدامييييييات  و  داد  تشييييييکیل  را  رزمييييييي   مهندسييييييی 

خرمشييييييهر–  جيييييياده  ابتييييييدای   ( اهييييييواز  نييييييورد  وجيييييياده  بيييييياد(  )فولی اآ -  حمیدیييييييه 

غاز کرد.   دب حردان( اآ

طييييييرح  طبييييييق  بنا به دسييييييتور،  نيييييييز  خراسييييييان  االئمييييييه)ع(  ثاميييييين  پیييييييروز  لشييييييكر77 

عمومييييييي   دزفييييييول  درمنطقييييييه  تعييييييدادي  و  اعييييييزام  خوزسييييييتان  منطقييييييه  بييييييه  ابالغييييييی 

ادامييييييه  ماموریت شييييييان  بييييييه  و  شييييييدند  مسييييييتقر  بييييييادان  اآ در  ن هييييييا  اآ از  بسييييييياري   و 

جمهييييييوري  ارتييييييش  لشييييييكرهاي  منسييييييجم ترين  از  يكييييييي  يييييييگان   اييييييين  دادنييييييد. 

بييييييا  مقايسييييييه  در  مختلييييييف  مراحييييييل  از  گييييييذار  علي رغييييييم  كييييييه  بييييييود  اسييييييالمي ايران 

ساير يگان هاي عمده، دچاراآسيب كمتري شده بود.
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يگان هاي نظامي خراسان در دفاع مقدس

روز هيييييياي  نخسييييييتين  از  خراسيييييياني  نيروهيييييياي  گذشييييييت،  كييييييه  همانگونييييييه 

كييييييه  به گونييييييه اي  داشييييييتند،  تاثيرگييييييذار  نقشييييييي  و  فعييييييال  حضييييييوري  دفاع مقييييييدس 

تامیيييييين  نقييييييش  والیييييييت،   و  انقييييييالب  بييييييه  دیيييييين  ادای  راسييييييتای  در  بييييييزرگ  خراسييييييان 

خييييييود  بييييييه  کشييييييور،  اعزام هييييييای  کل  درصييييييد  از 9/5  بیييييييش  بييييييا  را  انسييييييانی  نیييييييروی 

بييييييا  نبييييييرد  عرصييييييه  در  حاضيييييير  خراسيييييياني  عمييييييده  يگان هيييييياي  نييييييام  داد.  اختصيييييياص 

ايييييييران  دفيييييياع  بييييييه  يافتييييييه    سييييييازمان  دفاع مقييييييدس  دوران  طييييييول  در  كييييييه  دشييييييمن 

اسالمي پرداختند، به شرح ذيل است:

يگان هاي ارتش جمهوري اسالمي

يکييييييي  خراسييييييان  پييييييياده    77 لشييييييکر   - ثامن  االئمييييييه )ع(  پيييييييروز   77 لشييييييکر   -1

تهاجييييييم  غيييييياز  اآ بييييييا  کييييييه  اسييييييالمي بود  جمهييييييوري  ارتييييييش  يگان هيييييياي  نخسييييييتين  از 

بييييييراي حضييييييور در منطقييييييه، ماموريييييييت يافييييييت. يكييييييي از افتخييييييارات  دشييييييمن بعثييييييي 

اسييييييت.  ثامن االئمييييييه)ع(  فرييييييين  غروراآ و  كليييييييدي  عمليييييييات    77 لشييييييكر  بييييييزرگ 

بييييييادان  اآ »حصيييييير  فرمودنييييييد:  )ره(  خمينييييييي  امييييييام  ن كييييييه  اآ از  پييييييس  عمليييييييات  اييييييين 

سييييييپاه  كمييييييك  بييييييا  و  لشييييييكر  اييييييين  رزمنييييييدگان  توسييييييط  شييييييود«،  شكسييييييته  بايييييييد 

شييييييد.  1360 اجييييييرا  مهيييييير  يکييييييم  مردمييييييي در  نيروهيييييياي  و  ژاندارمييييييري  و  پاسييييييداران 

بعييييييد از اييييييين عمليييييييات، لشييييييكر 77 پييييييياده، بييييييه  لشييييييكر 77 پيييييييروز ثامن االئمييييييه)ع( 

تغييرنام يافت.

عمليييييييات   22 در  لشييييييكر  ثامن االئمه)ع(،اييييييين  فرييييييين  غروراآ عمليييييييات  از  جييييييدا 

بييييييدر، نصيييييير، مرصيييييياد و  بييييييزرگ و كوچييييييك از جملييييييه  فتح المبیيييييين، قييييييادر خيبيييييير، 

فريني كردند. بسياري ديگر نقش اآ

هوايييييييييي  پدافنييييييد  پايييييييگاه   - رضييييييا)ع(  امييييييام  هوايييييييييي  پدافنييييييد  پايييييييگاه   -  2

ارتييييييش جمهييييييوري  نيييييييروي هوايييييييييي  بييييييه  امام رضييييييا)ع( مسييييييتقر در مشييييييهد، وابسييييييته 

در  مييييييد  دراآ ارتييييييش  شييييييکاري  چهاردهييييييم  پايييييييگاه  صييييييورت  بييييييه  بعد هييييييا  کييييييه  اسييييييالمي 

اسييييييالم  رزمنييييييدگان  از  هوايييييييييي  دفيييييياع  بيييييير  عييييييالوه  مقييييييدس،  دفيييييياع  دوران  طييييييول 

هوايييييييييي  ترابييييييري  خدمييييييات  در  توجهييييييي  قابييييييل  نقييييييش  جنگييييييي،  مناطييييييق  در 

رزمندگان خراساني ارائه داد.

يگان هاي سپاه، بسيج و جهاد سازندگي

اسييييييتان های کردسييييييتان،  بييييييرای دفييييييع دشييييييمن در  ویييييييژه شييييييهدا  لشييييييكر  تیييييييپ و   -1

خراسيييييياني  شييييييجاع  فرمانييييييده  و  وکرمانشاه تشييييييکیل  شييييييرقی  و  غربييييييی  ذربایجييييييان  اآ
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دشييييييمن  کييييييه  به گونييييييه ای  شييييييد،  ن  اآ هدایييييييت  سييييييکاندار  کاوه،  محمييييييود  شييييييهید 

کوموله و دمکرات و سایر گروهک ها به طور کامل نابود شدند.

جنييييييوب  در  دشييييييمن  بييييييا  درگیييييييری  بييييييرای  )ع(  رضييييييا  امييييييام  ولشييييييکر21  تیييييييپ     -2 

شييييييهید  همييييييت  و..بييييييا  کردسييييييتان  و  کرمانشيييييياه  و  ایييييييالم  اسييييييتان های  و  کشييييييور 

فریدند.  خادم الشریعه و سایر شهدا حماسه ها اآ

3- تیييييييپ 18 جييييييواد االئمييييييه )ع(، تیييييييپ امييييييام صييييييادق )ع(، تیييييييپ امييييييام موسييييييی 

و  حراسييييييت  و  حفييييييظ  به منظييييييور  نصيييييير   5 لشييييييکر  تشييييييکیل  وسييييييپس  )ع(  كاظييييييم 

مناطييييييق  کل  اسييييييالمي در  جمهييييييوری  مقييييييدس  خيييييياک  از  دشييييييمن  رانييييييدن  بیييييييرون 

درگیری جنوب و غرب  و تنبیه متجاوزان. 

پاسييييييداران  کلی سييييييپاه  عمييييييل  توپ خانييييييه  گييييييروه  اولیيييييين  تشييييييکیل   -4

پشييييييتیبانی  منظييييييور  بييييييه  61محييييييرم  توپ خانييييييه  عنوان گييييييروه  انقالب اسييييييالمي با 

گاه  و  سييييييپاه  سييييييایر یگان های  و  رزمي خراسييييييان  یگان هييييييای  از  پر حجييييييم  تييييييش  اآ

جمهييييييوری  نظييييييام  رزم  تييييييوان  بييييييردن  بيييييياال  موجييييييب  اسييييييالمي که  جمهييييييوری  ارتييييييش 

اسالمي شد و هم اکنون درشهرستان تربت حیدریه استقرار دارد.

دوشييييييادوش  کييييييه  )ع(  االئمييييييه  جييييييواد   45 مهندسييييييی  )گييييييروه(  تیييييييپ  تشييييييکیل   -5

برداشييييييت  و  ایجيييييياد  سيييييينگرها،  و  خاکریز هييييييا  ایجيييييياد  مشييييييغول  سييييييازندگی  جهيييييياد 

اسييييييتان های  یگان هييييييای  بييييييه  کمييييييک  خراسييييييان،  پيش روي رزمنييييييدگان  موانييييييع 

ایجيييييياد  رزمنييييييدگان،  حرکييييييت  تسييييييهیل  بييييييراي  سييييييازی  راه  توانایييييييييی،  ایيييييين  فاقييييييد 

ن است.  پل های الزم و... بودندکه تیپ 47 سلمان سبزوار جایگزین اآ

پدافند هوایييی به منظورتامیيييييين  توپ خانييييييه  ایجاد تیپ 13 رعييييييد   -6

اسييييييتقرار  محييييييل  تامييييييين  و  پل هييييييا  و  وجاده هييييييا  فرماندهييييييی  قرارگاه هييييييای 

دشييييييمن.  هوایييييييييی  هجييييييوم  برابيييييير  در  ن هييييييا  اآ پشييييييتیبانی  و  پیيييييياده  گردان هييييييای 

در  هوایييييييييی  پدافنييييييد  محييييييرم  تیييييييپ 10  نييييييام  بييييييه  دفاع مقييييييدس  از  پييييييس  يييييييگان  اييييييين 

شهرستان شاهرود مستقر شد. 

قييييييرارگاه  اطالعاتييييييی  پشييييييتیبانی  کييييييه  رزمييييييی(  )اطالعييييييات  حيييييير   313 تیييييييپ    -7

سييييييربازان  وایيييييين  مييييييي داد  انجييييييام  را  رزمي خراسييييييان  یگان هييييييای  و  سييييييپاه  کربييييييالی 

باعييييييث  و  مي نوردیدنييييييد  در  را  دشييييييمن  منطقييييييه  عمييييييق  بارهييييييا  گمنامي کييييييه 

سييييييید  شييييييهید  سييييييردار  همييييييت  بييييييا  اسالمي مي شييييييدند  ایييييييران  اطالعاتييييييی  اشييييييراف  

امکاناتييييييش  و  نیييييييرو  60درصييييييد  حييييييدود  و  تشييييييکیل  بيييييياد  اآ ابراهیييييييم  حسييييييینی  علييييييی 

از ستاد پشتیبانی خراسان تامین می شد. 
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موميييييين  و  رزمنييييييده  نیروهييييييای  از  اسييييييتفاده  بييييييا  )عييييييج(  قائييييييم   12 تیييييييپ  ایجيييييياد   -8

رزم  جهييييييت  در  ن هييييييا  اآ توانمندی هييييييای  گیييييييری   بييييييکار  و  سييييييمنان  اسييييييتان 

نیييييييز  اکنييييييون  هييييييم  کييييييه  ئی هایشييييييان   توانييييييا  دادن  نشييييييان  و  دشييييييمنان  بييييييا  بی امييييييان 

مرکييييييزی  وهسييييييته  سييييييمنان  شييييييهر  در  اسييييييتقرار  بييييييا  قييييييوی  رکيييييين  یييييييک  بعنييييييوان 

ل محمد )ص( سمنان انجام امور را پیش مي برد.  سپاه قائم اآ

شييييييهدا،  ویييييييژه  لشييييييکرهای  کمييييييک  بييييييا  الرضييييييا)ع(  انصييييييار   88 تیييييييپ  تشييييييکیل   -9

پاسييييييدار   و  سييييييرباز  بييييييرادران  گیييييييری  بييييييکار  و  رضييييييا)ع(   21امييييييام  نصيييييير،   5

و  خوزسييييييتان  اسييييييتان های  شييييييده  تصييييييرف  مرزهييييييای  از  حفاظييييييت  به منظييييييور 

اولیيييييين  عنييييييوان  بييييييه  را  محييييييراب   حسييييييینی  شييييييهید  کييييييه  و....  وکرمانشيييييياه  ایييييييالم 

اسييييييتقرار  بیرجنييييييد   شهرسييييييتان  در  اکنييييييون   هييييييم  و  دارد  درکارنامييييييه  فرمانييييييده  

وماموریت های  مبارزه با اشرارشرق کشور را انجام مي دهد.

لشييييييکر  پشييييييتیبانی   و  وتجهیييييييزات  انسييييييانی  نیييييييروی  درصييييييد   80 تامیيييييين    -10

امييييييور  اجييييييرای  و  رمضييييييان  قييييييرارگاه  اميييييير  تحييييييت  علييييييی)ع(  امييييييام   43 مهندسييييييی 

مواضييييييع  ایجيييييياد  و  سييييييازی  راه  جهييييييت  در  کشييييييور  غييييييرب  شييييييمال  مهندسييييييی 

قييييييرارگاه  مهندسييييييی  پشييييييتیبانی  و  کشييييييیده  به فلييييييک  سيييييير  ارتفاعييييييات  در  وموانييييييع  

و  ارتفاعييييييات  بیيييييين  در  و....  طنابييييييی  معلييييييق  پل هييييييای  اسييييييتقرار  ویييييييژه  بييييييه  نجييييييف 

پل هاي شناور)خيبر( در مناطق عملياتي جنوب. 

 72 بنييييييام  تیپيييييييی  تشييييييکیل  و  کامیيييييياران  شهرسييييييتان  سييييييپاه  تشييييييکیل   -11

شهرسييييييتان  اآن  بييييييه  منتهييييييی  محورهييييييای  تامیيييييين  جهييييييت  شهید هاشييييييمي نژاد 

انقييييييالب  ضييييييد  گروهک هييييييای  سييييييتم  از  منطقييييييه  مظلييييييوم  مييييييردم  کييييييردن  خييييييارج  و 

جمهييييييوری  نظييييييام  بييييييروی  اآ وحفييييييظ  ن هييييييا  اآ بييييييرای  مطلييييييوب   رامييييييش  اآ ایجيييييياد  و 

و  پاسييييييداران  و  مولييييييوی  سييييييردار  فرماندهييييييی  بييييييه  خطييييييه  ن  اآ اسييييييالمي در 

بسیجیان و سربازانی از  استان خراسان.

به ویييييييژه  الزم  پشييييييتیبانی های  و  انسييييييانی  نیييييييروی  درصييييييد   90 تامیيييييين    -12

نجييييييف  قرارگاه هييييييای  عملیات هييييييای  وهدایييييييت  عملیاتييييييی   طراحييييييی  فرماندهييييييی، 

دالور  سييييييردار  چييييييون  عزیزانييييييی  از  اسييييييتفاده  بييييييا  پاسييييييداران  سييييييپاه  وسييييييلمان 

شهید نور علی شوشتری و.... 

مسييييييتقر  رمضييييييان  قييييييرارگاه  انسييييييانی  نیييييييروی  حدود60درصييييييد  تامیيييييين   -13

مدیریييييييت  کادر  بييييييا  مييييييرزی  بييييييرون  عملیات هييييييای  اجييييييرای  و  کرمانشيييييياه   در 

عملیاتی، اطالعاتی،  طراحی، و مهندسی از استان خراسان بزرگ.
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و........  پزشييييييکی  مهندسييييييی  رزمييييييی،  مهندسييييييی  بی دریييييييغ  خدمييييييات   -14

نیروهييييييا  مندی هييييييای   نیيييييياز  تامیيييييين  بيييييير  عييييييالوه  کييييييه  خراسييييييان  سييييييازندگی   جهيييييياد 

نمييييييود  پشييييييتیبانی   را  جنييييييگ  تمامیييييييت  خراسييييييان   ارتييييييش  و  سييييييپاه  یگان هييييييای   و 

بارهييييييا  و  بارهييييييا  ن  اآ جنييييييگ  پشييييييتیبانی  سييييييتاد   و  شييييييد  وعييييييام  خيييييياص  زبانييييييزد   کييييييه 

شييييييد.  واقييييييع  نظييييييام  بيييييياالی  مقامييييييات  و  ارتييييييش  و  سييييييپاه  فرماندهييييييان  تشييييييویق  مييييييورد 

و هم زمان با جنگ گل لبخند را بر لب های روستائيان مي كاشت.

خراسييييييان  پاسييييييداران  سييييييپاه  جنييييييگ   پشييييييتیبانی  سييييييتاد  مجموعييييييه  تشييييييکیل   -15  

جمييييييع  بييييييا  خراسييييييان  رزمنييييييدگان  نیيييييياز  مييييييورد  اقييييييالم  تامیيييييين  و  تهیييييييه  و  درمشييييييهد 

مييييييورد  البسييييييه  دوخييييييت  و  تهیييييييه  از  باالیييييييييی  ظرفیييييييت  مردمي کييييييه  هدایييييييای  وری  اآ

مييييييورد  سيييييينگین  و  سييييييبک  خودروهييييييای  خریييييييد  هزینه هييييييای  وتامیيييييين  تهیييييييه  نیيييييياز، 

ارسييييييال  و  تهیييييييه  رزمنييييييدگان،  تنقييييييالت  و  غذایييييييييی  اقييييييالم  تامیيييييين  و  تهیييييييه  نیيييييياز،  

ظرفیييييييت  افزایييييييش  بييييييا  کشييييييور  یگان هييييييای  دیگيييييير  و  خراسييييييان  یگان هييييييای  میييييييوه 

های مردمي با استفاده از توانائی های خانواده های ایثارگر.  

یييييييگان  بييييييه  بسييييييیجی  نفيييييير   308256 دفاع مقييييييدس   دوران  در  بييييييزرگ  خراسييييييان 

ذکيييييير  بيييييياال  در  رزمي کييييييه  یگان هييييييای  بييييييا  خطييييييه  اييييييين  نمييييييود.   اعييييييزام  رزم  هييييييای 

بييييييزرگ  عمليات هيييييياي  و  روز،  سييييييه  تييييييا  یييييييک  کوچييييييک  عملیييييييات   98 شييييييددر 

و  شييييييبیخون ها  به جييييييز  پنييييييج،  کربييييييالی  و   8 والفجيييييير  مثييييييل  روز،   70 تييييييا    4

داشييييييته  حضييييييور  دفاع مقييييييدس  سييييييال  هشييييييت  در  گردانييييييی،  محييييييدود  تک هييييييای 

و......  هوایييييييييی  پدافنييييييد  مهندسييييييی،  توپ خانييييييه،  مسييييييتقل   عملیات هييييييای   اسييييييت. 

مار نیامده است. که در پشتیبانی یگان ها بوده وجزو اآ

امييييييداد  پسييييييت های  صحرایييييييييی،  بیمارسييييييتان های  وایجيييييياد  بهييييييداری  فعالیت هييييييای   

بييييييه  کمييييييک  و  ازجبهييييييه  وجانبييييييازان  مجروحیيييييين  بسييييييتری  و  انتقييييييال  اورژانييييييس،  و 

)ع(  امام حسييييييین  بیمارسييييييتان  ایجيييييياد  و  اسييييييتان  شييييييهر های  بیمارسييييييتان های 

خراسييييييان  رزم  یگان هييييييای  فعالیت هييييييای  از  ديگييييييري  گوشييييييه هاي  مشييييييهد  

مي باشد.  

كمييييييك  كنييييييار  در  نبييييييرد،  ميادييييييين  در  خراسيييييياني  دالوران  تاثيرگييييييذار  حضييييييور 

اسييييييالمي و  جمهييييييوري  ارضييييييي  تماميييييييت  و  اسييييييتقالل  حفييييييظ  بييييييه  جييييييدي 

جوانييييييان  بهترييييييين  از  زيييييييادي  تعييييييداد  جانبييييييازي  و  شييييييهادت  بييييييه  ناكامي دشييييييمنان، 

از  خراسييييييان  اسييييييتان های  شييييييهید    23000 تقدیييييييم  كييييييه   انجاميييييييد  خطييييييه  اييييييين 

اآن جمله است.
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47777نفيييييير  و   زاده  اآ نفيييييير   4015 دفاع مقييييييدس  دوران  در  بييييييزرگ  خراسييييييان 

نييييييان  اآ نفيييييير   18300 از  بیييييييش  کييييييه  اسييييييت  انقالب اسييييييالمي كرده  تقديييييييم  جانبيييييياز 

عزيييييييزان  اييييييين  از  نفيييييير   1920 مي باشييييييند.  25درصدجانبييييييازي  از  بيييييييش  داراي 

از  بيييييييش  نفرشييييييان   40 و  25درصدمي باشييييييند  بيييييياالی  شييييييیمیایييی  جانبيييييياز 

نيييييييز  خراسيييييياني  ازجانبييييييازان  نفيييييير   4893 دارنييييييد.   افتادگييييييي  كار  از  70درصييييييد 

جانبازان اعصاب و روان باالی 25درصد  هستند.

قاي  * در فصل مربوط به نقش خراسان در دفاع مقدس از نوشته هاي اآ

سيد هاشم موسوي بهره گرفته شده است.
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هر چند »امين« بسته دنيا نيم، اما

دلبسته »ياران خراساني« خويشم

رهبر فرزانه انقالب

ياران خراساني

مقدمه

عمليات هييييييا  از  دسييييييته  ن  اآ تييييييا  شده اسييييييت  تييييييالش  ويژه نامييييييه  اييييييين  در  اگرچييييييه 

بييييييه  راهيان نييييييور  كاروانيييييييان  بازديييييييد  مييييييورد  مناطييييييق  دفاع مقييييييدس  تحييييييوالت  و 

اختصييييييار مييييييورد توجييييييه قييييييرار گيرنييييييد و بييييييه تناسييييييب و بييييييه صييييييورت خالصييييييه نامييييييي از 

نايييييييل  فيييييييض شييييييهادت  بييييييه  كييييييه در همييييييين مناطييييييق  تاثيرگييييييذار  فرماندهييييييان شييييييهيد 

مييييييد كييييييه از ذكيييييير نييييييام و ييييييياد فرماندهييييييان  يييييييد، امييييييا حيف مييييييان اآ مده انييييييد، بييييييه ميييييييان اآ اآ

راهيييييييان  كاروانيييييييان  بازديييييييد  مييييييورد  مناطييييييق  از  خييييييارج  در  كييييييه  خراسيييييياني  برجسييييييته 

مده اند چشم بپوشيم.  نور به فيض عظيم شهادت نايل اآ

ويژه نامييييييه  متيييييين  در  كييييييه  محييييييوري  سييييييرداران  از  دسييييييته  ن  اآ بيييييير  عييييييالوه  بنابراييييييين 

خراسيييييياني  شييييييهيد  فرماندهييييييان  ديگيييييير  از  كوتاهييييييي  معرفييييييي  شييييييده اند،  معرفييييييي 

خراسيييييياني  رشيييييييد  فرماندهييييييان  همييييييه  معرفييييييي  كييييييه  بديهي اسييييييت  مي گييييييردد.  تقديييييييم 

معيييييياون  سييييييطوح  از  شييييييهيد  فرمانييييييده   500 بيييييير  بالييييييغ  كييييييه  دفاع مقييييييدس  دوران 

عالقه منييييييدان  و  نيسييييييت  مقييييييدور  ويژه  نامييييييه  اييييييين  در  مي باشييييييند،  بيييييياال  بييييييه  گييييييردان 

نشيييييير  توسييييييط  عزيييييييزان  اييييييين  دربيييييياره  يافتييييييه  انتشييييييار  كيتاب هيييييياي  بييييييه  بايسييييييتي 

ديگيييييير  و  خراسييييييان  شييييييهيد  هييييييزار   23 بزرگداشييييييت  كنگييييييره  بييييييه  وابسييييييته  سييييييتاره ها 

كيتاب هاي منتشره مراجعه كنند.
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شهرسييييييتان  1311در  سييييييال  در  سیدعبدالکریم هاشييييييمی نژاد  شييييييهيد  روحانييييييي 

عرصييييييه  بييييييه  پييييييا  مسييييييتضعف  و  متدیيييييين  درخانييييييواده ای  مازنييييييدران،  اسييييييتان  بهشييييييهر 

تحصيييييييل  از  پييييييس  شييييييد.  علمیييييييه  حييييييوزه  وارد  ازچهارده سييييييالگی،  نهيييييياد.  وجييييييود 

یييييييات  اآ چييييييون  بزرگانييييييي  محضيييييير  از  سييييييال 1340  تييييييا  و  رفييييييت  قييييييم  بييييييه  مقدمييييييات، 

صدوقييييييی  شييييييهید  و  خمینييييييی)ره(  امييييييام  طباطبایييييييييی،  عالمييييييه  بروجييييييردی،  عظييييييام 

کسب فیض كرد. 

شهید هاشييييييمی نژاد  سييييييال1340،  در  بروجييييييردی  یييييييت ا...   اآ درگذشييييييت  از  پييييييس 

و  اصييييييول  و  فقييييييه  تدریييييييس  شييييييروع  بيييييير  عييييييالوه  و   شييييييد  مقييييييدس  مشييييييهد  راهييييييی 

همچييييييون  بزرگانييييييی  محضيييييير  در  شييييييهر،  اييييييين  در  تبلیغييييييی  جلسييييييات  تشييييييکیل 

یييييييت ا... اآ مرحييييييوم  بييييييزرگ  فقیييييييه  و  یت ا... العظمي سييييييیدمحمدهادی میالنی  اآ

شیخ مجتبی قزوینی به تحصیل فقه پرداخت.

سييييييال  از  پیييييييش  شهید هاشييييييمی نژاد  سیاسييييييی  سييييييازمان یافته  فعالیت هييييييای 

شييييييکار،  اآ و  مخفييييييی  جلسييييييات  و  سييييييخنرانی ها  و  منابيييييير  در  او  شييييييد.  غيييييياز  اآ  1340

فعالیت هييييييای  اصلييييييی  گرداننييييييدگان  از  و  می کييييييرد  انتقيييييياد  شيييييياه  رژیييييييم  از  به شييييييدت 

انقالبييييييی در اسييييييتان خراسييييييان بييييييود کييييييه بييييييا شييييييهامت تمييييييام بييييييه نشيييييير اعالمیه هييييييای 

همچييييييون  شييييييخصیت هایييی  و  خييييييود  امضييييييای  بييييييا  رژیييييييم  ضييييييد  بيييييير  صریييييييح  و  تنييييييد 

یت ا...خامنه ای می پرداخت. حضرت اآ

شيييييينا  اآ نزدیييييييک  از  بييييييا گروهک هييييييا  زنييييييدان  سييييييال 1354، در  بازداشييييييت  در جريييييييان 

مبييييييارزات  یافييييييت.  دسييييييت  نييييييان  اآ بييييييا  برخييييييورد  از  ارزنييييييده ای  تجربیييييييات  بييييييه  و  شييييييد 

شهيد حجت االسالم هاشمي نژاد
فريادگر شهر شهادت
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غاز شد.   اين شهيد  با گروهك هاي التقاطي هم از درون زندان اآ

گروهک هييييييا  بييييييا  شهید هاشييييييمی نژاد  مبييييييارزه  دربيييييياره  رهبييييييری  معظييييييم  مقييييييام 

در  قای هاشييييييمی نژاد  اآ کینييييييه  کييييييه  بييييييود  ]زنييييييدان[  اوقييييييات  همييييييان  »از  فرمودنييييييد: 

از نزدیييييييک چييييييم و خييييييم کارهييييييای  او  زیييييييرا  مييييييد؛  اآ ایيييييين گروهييييييک منافييييييق پدیييييييد  دل 

را  ن هييييييا  اآ فکييييييری  انحرافييييييات  و  ن هييييييا  اآ نفيييييياق  و  دورویييييييييی  و  بييييييود  دیييييييده  را  ن هييييييا  اآ

کييييييه  بييييييود  کسييييييانی  جملييييييه  از  قای هاشييييييمی نژاد  اآ بييييييود...  کييييييرده  لمييييييس  نزدیييييييک  از 

منافييييييق  گروه هييييييای  اتهييييييام  و  غضييييييب  مييييييورد  معييييييروف،  چهره هييييييای  بقیييييييه  از  بیييييييش 

و افراد وابسته به اآن ها قرار گرفت«.

بييييييه  مازنييييييدران  اسييييييتان  مييييييردم  ی  راأ بييييييا  انقالب اسييييييالمی،  پیييييييروزی  از  پييييييس 

بييييييه  بييييييار  چنييييييد  تحمیلييييييی  جنييييييگ  قضایييييييای  در  یافييييييت.  راه  خبييييييرگان  مجلييييييس 

در  همچنیيييييين  او  رفييييييت.  جنگييييييی  مناطييييييق  بييييييه  یت ا...خامنييييييه ای  اآ حضييييييرت  همييييييراه 

منافقييييييان  و  سييييييلطنت طلب ها  متحييييييد  جبهييييييه  و  بنی صييييييدر  خیانت هييييييای  افشييييييای 

سهم بسزایييی داشت.

طرح ریييييييزی  منافقیيييييين  سييييييازمان  درون  از  شهید هاشييييييمی نژاد  تييييييرور  نقشييييييه 

و  حتمي می دانسييييييت  امييييييری  را  خييييييود  خونیيييييين  عييييييروج  شييييييهید،  سييييييّیِد  شييييييد. 

ماده ساخته بود. ن اآ خود را برای اآ

حضييييييرت  شييييييهادت  بييييييا  هم زمييييييان   1360 مهرميييييياه  هفتييييييم  روز  صبييييييح  در 

در  درسييييييي  کالس  از  خييييييروج  حييييييال  در  هنگامي کييييييه    جواداالئمييييييه)ع(، 

حالييييييی  در  منافقييييييان  از  یکييييييی  بييييييود،  اسالمي مشييييييهد  جمهييييييوري  حييييييزب  محييييييل 

گرفييييييت  بغييييييل  در  پشييييييت  از  را  او  بييييييود،  کشييييييیده  را  نارنجييييييک  ضاميييييين  کييييييه 

بييييييا  انقالب اسييييييالمی،  پرچييييييم داران  ديگييييييراز  تایکييييييی  كشيييييييد،  را  نارنجييييييک  و 

بييييييه  کربييييييال  علييييييم دار  همچييييييون  شييييييده،  قطييييييع  دسييييييت های  و  پاره پيييييياره  بييييييدن 

خیل شهدا بپيوندد.
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شهرسييييييتان  در   1323 سييييييال  در  شيييييييرازي  صييييييياد  علييييييي  شييييييهيد  امیرسييييييپهبد 

دانشييييييکده  وارد   1343 سييييييال  مييييييد.   اآ دنیييييييا  بييييييه  مذهبييييييی  ای  خانييييييواده  در  و  درگييييييز 

و  درس  در  جدیييييييت  بييييييه  افسييييييری  دانشييييييکده  دوره  طييييييول  در  او  شييييييد.  افسييييييری 

مریييييييکا  اآ در  را  توپ خانييييييه   تخصصييييييی  دوره  داشييييييت.  شييييييهرت  مذهييييييب  بييييييه  پایبنييييييدی 

توپ خانييييييه  مييييييوزش  اآ مرکييييييز  بييييييه  اسييييييتاد  عنييييييوان  بييييييه  بازگشييييييت،  از  پييييييس  و  گذرانييييييد 

اصفهان منتقل شد.

ماده کرد.  انقالب اسييييييالمي اآ نورانييييييی  فضييييييای  بييييييه  ورود  بييييييرای  را  خييييييود  اصفهييييييان  در 

پیييييييروزی  بييييييا  و  بازداشييييييت   1357 سييييييال  بهميييييين   22 از  قبييييييل  روز  چنييييييد  او 

جمهييييييوري  ارتييييييش  در  خدمييييييت  بييييييه  سييييييروانی  درجييييييه  بييييييا  و  شييييييد  زاد  انقالب اسييييييالمي اآ

اسالمي بازگشت.

پيييييييروزي  اوايييييييل  در  خامنييييييه اي  يييييييت ا...  اآ حضييييييرت  بييييييا  شيييييينايييي  اآ

غيييييياز غائلييييييه  اآ بييييييا  او  كلييييييي تغيييييييير داد.  بييييييه  انقالب اسالمي سرنوشييييييت شييييييهيد صييييييياد را 

اعييييييزام  غييييييرب  بييييييه  صفييييييوي  سييييييردار  همييييييراه  بييييييه  سييييييرگردي  درجييييييه  بييييييا  کردسييييييتان، 

ارتييييييش  مشييييييترک  عملیييييييات  فرمانييييييده  مقييييييام  در  چمييييييران،  شييييييهید  كنييييييار  در  و  گرديييييييد 

و  بانييييييه  سييييييقز،  مریييييييوان،  دیييييييوان دره،  سيييييينندج،  شييييييهرهای  زادسييييييازی  اآ بييييييه  سييييييپاه   و 

سردشت همت گماشت.

امييييييا  گرديييييييد،  درجييييييه  دو  خلييييييع  و  وي  بركنيييييياري  موجييييييب  صييييييدر  بنييييييي  بييييييا  اختالفييييييش 

اعييييييزام  كشييييييور  غييييييرب  بييييييه  ترفيييييييع  درجييييييه  دو  بييييييا  مجييييييددا  سييييييروان  بني صييييييدر  فييييييرار  بييييييا 

اشيييييينويه  و  بييييييوكان  شييييييهرهاي  سيدالشييييييهدا)ع(،  حمييييييزه  قييييييرارگاه  تاسيييييييس  بييييييا  و  شييييييد 

امير شهيد علي صّياد شيرازي
عاشق ترين صياد
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زاد كرد. را اآ

نيييييييروي  بييييييه فرماندهييييييي  امييييييام خمينييييييي)ره(  بييييييا حکييييييم حضييييييرت   هفتييييييم مهيييييير1360  

زمينييييييي ارتييييييش منصييييييوب شييييييد و بييييييا هماهنگييييييي بييييييا سييييييپاه  در عمليييييييات طريق القييييييدس، 

فتح المبييييييين، بيييييييت المقييييييدس، رمضييييييان، مسييييييلم بيييييين عقيييييييل، مطلع الفجيييييير، محييييييرم، 

پيروزي هيييييياي  و  كييييييرد  شييييييركت  قييييييادر  و  بييييييدر  خيبيييييير،  والفجيييييير1، 2، 3، 4، 8، 9، 

عمليييييييات  در  او  بديييييييل  بييييييي  نقييييييش  ورد.  اآ ارمغييييييان  اسييييييالمي به  ايييييييران  بييييييراي  را  بزرگييييييي 

ايييييييران  تاريييييييخ  در  شهيد شوشييييييتري  خراسيييييياني،  سييييييردار  ديگيييييير  كنييييييار  در  مرصيييييياد 

اسالمي به يادگار خواهدماند.

فرمييييييان  بنابييييييه  ارتييييييش،  زمینييييييی  نیييييييروی  فرماندهييييييی  مسييييييئولیت  از  پييييييس 

شييييييد  منصييييييوب  دفيييييياع  عالييييييی  شييييييورای  در  لييييييه  معظييييييم  نمایندگييييييی  بييييييه  امام راحييييييل )ره( 

که تصدي اين مسئوليت تا پایان جنگ ادامه یافت.

انقالب اسييييييالمي به  معظييييييم  رهبيييييير  فرمييييييان  بييييييا  تحمیلييييييی  جنييييييگ  پایييييييان  از  پييييييس 

بييييييه  سييييييمت،  بييييييا حفييييييظ  سييييييپس  و  مسييييييلح  نیروهييييييای  سييييييتاد کل  بازرسييييييی  معاونييييييت 

جانشینی رئیس ستاد کل نيرو هاي مسلح منصوب شد.

توسييييييط   1378 فروردیيييييين   21 در  اسييييييالم،  ارتييييييش  سييييييرافراز  امیيييييير  سييييييرانجام 

منافقان کوردل شهید شد. 

شييييييهيد  شييييييهادت  مناسييييييبت  انقالب اسييييييالمي به  معظييييييم  رهبيييييير  پيييييييام  از  بخشييييييي  در 

گردنه  هيييييياي  و  خوزسييييييتان  داغ  »...سييييييرزمين هاي  اسييييييت:  مييييييده  اآ شيييييييرازي  صييييييياد 

انسييييييان  اييييييين  فييييييداكاري  و  مادگييييييي  اآ شيييييياهد  سييييييال ها  كردسييييييتان،  برافراشييييييته ي 

خاطييييييره  صدهييييييا  دفاع مقييييييدس  جبهه هيييييياي  و  بييييييوده  شييييييجاع  و  مصمييييييم  و  پاك نهيييييياد 

از رشادت و ازخود گذشتگي او حفظ كرده است...«
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سردار شهيد يوسف كالهدوز
قائم مقام فرمانده كل سپاه

دنیييييييا  بييييييه  قوچييييييان  در  ميييييياه 1325،  دی  یكييييييم  در  كالهييييييدوز  يوسييييييف  سردارشييييييهید 

مييييييدت  بييييييه  سييييييپس  و  رفييييييت  افسييييييری  دانشييييييكده ی  بييييييه  دیپلييييييم  اخييييييذ  از  پييييييس  مييييييد.  اآ

نامجييييييو  شييييييهید  همييييييراه  بييييييه  او  شييييييد.  خدمييييييت  مشييييييغول  شييييييیراز  در  سييييييال  هفييييييت 

درگروهييييييی كييييييه در ارتييييييش علیييييييه شيييييياه معييييييدوم و دسييييييتگاه او سييييييازمان یافتييييييه بييييييود، 

مبييييييارزان  و  روحانیييييييون  بييييييا  مسييييييتمري  و  مخفييييييی  جلسييييييات  وی  داشييييييت.  فعالیييييييت 

از  محمد منتظييييييري  حجت االسييييييالم  شييييييهيد  و  يييييييت  اآ دكيتيييييير  شييييييهيد  داشييييييت. 

بييييييا  كالهييييييدوز  شييييييهيد  داشييييييتند.  نزديكييييييي  روابييييييط  ن هييييييا  اآ بييييييا  كييييييه  بودنييييييد  كسيييييياني 

را  خييييييود  طريييييييق  اييييييين  از  و  شييييييد  شيييييينا  اآ  1342 سييييييال  در  بهشييييييتي  دكيتيييييير  شييييييهيد 

هرچه بيشتر به واليت فقيه متصل كرد.

تانييييييك   200 سييييييالح  خلييييييع  كالهييييييدوز،  شييييييهید  ی  متهورانييييييه  اقدامييييييات  از  یكييييييی   

بی دفيييييياع  مييييييردم  عييييييام  قتييييييل  بييييييرای  را  ن هييييييا  اآ رژیييييييم  كييييييه  بييييييود   57 بهميييييين   21 در 

پليييييييد  نيييييييت  متوجييييييه   ،57 بهميييييين   21 شييييييب  در  بييييييود.  كييييييرده  ميييييياده  اآ تهييييييران 

بيييييييت  بييييييه  را  خبيييييير  پييييييادگان  از  خييييييروج  بييييييا  و  شييييييد  شاهنشيييييياهي  ارتييييييش  فرماندهييييييان 

وردن  اآ بيييييييرون  مشييييييغول  صبييييييح  تييييييا  و  گشييييييت  بيييييياز  پييييييادگان  بييييييه  و  رسيييييياند  امييييييام 

رژيييييييم  توطئييييييه  بزرگ ترييييييين  ترتيييييييب  بدييييييين  و  شييييييد  تانك هييييييا  چكاننييييييده  سييييييوزن 

ميييييييدان  تلويزيييييييون،  و  راديييييييو  مركييييييز  مجلييييييس،  فييييييرودگاه،  بر گلوله بيييييياران  مبنييييييي 

هن و بيت امام را عقيم گذارد. ارگ، راه اآ

چنييييييد  تنييييييي  و  منتظييييييري  شييييييهيد  همراهييييييي  انقالب اسييييييالمي به  پیييييييروزی  از  پييييييس 

ايجاد كييييييرد.  را  انقييييييالب«  »پاسييييييداران  نييييييام  بييييييه  تشييييييكيالتي  متعهييييييد،  نيروهيييييياي  از 
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اميييييير حضييييييرت  بييييييه  نهيييييياد  يييييييك  عنييييييوان  بييييييه  بييييييه صييييييورت منظييييييم  هنگامي كييييييه سييييييپاه 

بييييييا  كييييييه  بييييييود  كسيييييياني  اولييييييين  جييييييزو  شييييييهيدكالهدوز  گرديييييييد،  ايجيييييياد  )ره(  امييييييام 

اعضيييييياي  از  يكييييييي  عنييييييوان  بييييييه  و  ورد  اآ روي  سييييييپاه  بييييييه  خييييييود  رغبييييييت  و  ميييييييل 

از  و  بنيانگييييييذاران  از  حييييييق  بييييييه  را  او  بايييييييد  شييييييد.  انتخيييييياب  سييييييپاه  عالييييييي  شييييييوراي 

مختلييييييف  رده هييييييای  در  شييييييهادت  قبييييييل  تييييييا  دانسييييييت.او  سييييييپاه  اصلييييييي  محورهيييييياي 

خریيييييين سييييييمت وی قائييييييم مقييييييام فرماندهييييييي  اآ كييييييه  ایيييييين نهيييييياد، مسييييييئولیت داشييييييت 

هييييييم  بييييييه  و  نزدیكييييييي  فييييييردی معتقييييييد  و مؤثيييييير در  بييييييود. کالهييييييدوز  پاسييييييداران  سييييييپاه 

پیوستگی ارتش و سپاه بود.

در  اسييييييت.  دفاع مقييييييدس  و  تحميلييييييي  جنييييييگ  دوران  او،  ديگرزندگييييييي  وادي 

امييييييام)ره(  حضييييييرت  صريييييييح  فرمييييييان  بييييييا  كييييييه  بييييييادان  اآ حصيييييير  شكسييييييتن  عمليييييييات 

غاز شد، شهيد كالهدوز نقش بسزايييي داشت. اآ

میييييييز عملیييييييات ثاميييييين االئمييييييه)ع(، 5 تيييييين از فرماندهييييييان  بعييييييد از پایييييييان موفقیييييييت اآ

ارتييييييش و سييييييپاه )شييييييهيدان فالحييييييی، جانشييييييین رئیييييييس سييييييتاد مشييييييترك  بيييييياالی  رده 

ارتييييييش، یوسييييييف كالهييييييدوز، قائييييييم مقييييييام سييييييپاه پاسييييييداران انقالب اسييييييالمی، سييييييید 

موسييييييی نامجييييييو، وزیيييييير دفيييييياع، فكييييييوری، مشيييييياور جانشييييييین رئیييييييس سييييييتاد مشييييييترك 

بييييييراي  بييييييادان(  اآ و  خرمشييييييهر  پاسييييييداران  سييييييپاه  فرمانييييييده ی  را،  جهييييييان اآ و  ارتييييييش 

سييييييی– 130،  هواپیمييييييای  فرونييييييد  یييييييك  بييييييا  خمینييييييی)ره(  امييييييام  بييييييه  گزارشييييييي  تقدیييييييم 

عييييييازم تهييييييران شييييييدند، امييييييا هواپيمييييييادر نزديكييييييي تهييييييران، دچييييييار سييييييانحه شييييييد و در 

نظامييييييي   شييييييخصیت   5 ایيييييين  جملييييييه  از  هواپیمييييييا  سرنشييييييینان  از  نفيييييير   49 نتيجييييييه 

مدند. به فيض عظيم شهادت نايل اآ
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سردار شهید نور علی شوشتری 
جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه

بييييييه  واليييييييت  راه  رهپويييييييان  سييييييرزمين  نيشييييييابور،  خطييييييه  از  شوشييييييتري  شييييييهيد  سييييييردار 

اآوردگاه انقالب اسالمي و مقابله با دشمنان ايران و اسالم قدم گذاشت. 

همراهييييييي  بييييييا  و  رفييييييت  كردسييييييتان  بييييييه  مبييييييارزه،  و  جهيييييياد  طوالنييييييي  دوران  غيييييياز  اآ در 

سييييييختي  نبييييييرد  بييييييه  بودنييييييد،  برگزيييييييده  فرماندهييييييي اش  بييييييه  كييييييه  بسيييييييجياني 

بيگانييييييه  عوامييييييل  اشييييييغال  از  سيييييينندج  زادسييييييازي  اآ ن،  نتيجييييييه اآ كييييييه  شييييييد  مشييييييغول 

سييييييردار  اييييييين  توانمندي هيييييياي  و  تدبييييييير  شييييييجاعت،  جانانييييييه  نبييييييرد  همييييييين  از  بييييييود. 

شكار شد.  بزرگ اآ

بييييييا ورود بييييييه تنييييييور جنييييييگ، سلسييييييله مراتييييييب فرماندهييييييي را در پرخطرترييييييين معركه هييييييا 

تييييييا هدايييييييت  طييييييي كييييييرد و از فرماندهييييييي گروهييييييان، گييييييردان، محييييييور، تيييييييپ و لشييييييكر 

عمليات را پشت سرگذاشت. 

بييييييا  دفاع مقييييييدس،  دوران  در  خراسييييييان  دفاعييييييي  سييييييازمان  درخشييييييان  كارنامييييييه 

در  وي  ارزشييييييمند  نقييييييش  اسييييييت.   عجييييييين  شييييييجاع،  و  پييييييراآوازه  فرمانييييييده  اييييييين  نييييييام 

عمليات هيييييياي  و  خرمشييييييهر  و  ميمييييييك  فتح المبييييييين،  بسييييييتان،  اآزادي  حماسييييييه هاي 

سرنوشت سيييييياز رمضييييييان، خيبيييييير، والفجيييييير8 و بييييييدر فرامييييييوش ناشييييييدني اسييييييت.  سييييييردار 

زمينييييييي  نيييييييروي  اشييييييرف  نجييييييف  قييييييرارگاه  فرماندهييييييي  در سييييييمت  شوشييييييتري  شييييييهيد 

 5 كربييييييالي  حماسييييييي  عمليييييييات  و  مهييييييران  فتييييييح  چييييييون  پيروزي هايييييييييي  در  سييييييپاه  

نقش برجسته اي داشت.

به شييييييدت  بييييييار  تييييييا 7  شييييييد  موجييييييب  جبهييييييه  مقييييييدم  خطييييييوط  در  وي  فعييييييال  حضييييييور 

مجروح شود و به افتخار جانبازي نايل اآيد. 
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اييييييين  مسييييييئوليت  رهبييييييري  مقييييييام معظييييييم  توصيييييييه  بييييييه  وقييييييوع عمليييييييات مرصيييييياد،  بييييييا 

نمايييييييش  بييييييه  خييييييود  از  خوبييييييي  فرماندهييييييي  و  گرفييييييت  برعهييييييده  را  دشييييييوار  عمليييييييات 

وي  بييييييا  خمينييييييي  احمييييييد  سيييييييد  حيييييياج  مرحييييييوم  تميييييياس  در  كييييييه  تا جايييييييييي  گذاشييييييت، 

خمينييييييي )ره(،  امييييييام  بييييييه  مرحييييييوم  اآن  توسييييييط  عمليييييييات  پيشييييييرفت  گييييييزارش  ابييييييالغ  و 

اييييييين  بييييييه سييييييردار شوشييييييتري و ديگيييييير رزمنييييييدگان حاضيييييير در  امييييييام خطيييييياب  حضييييييرت 

برويييييييييي  اآ اگيييييير  بكنييييييم،  كاري  نمي توانييييييم  كييييييه  دنيييييييا  اييييييين  »در  مي فرماينييييييد:  عمليييييييات 

داشته باشم در اآن دنيا قطعًا شما را شفاعت خواهم كرد.« 

نوييييييين  سييييييازماندهي  خويييييييش  مجاهدت هيييييياي  ادامييييييه  در  جنييييييگ،  از  پييييييس 

قييييييرارگاه  و  نصيييييير   5 لشييييييكر  فرماندهييييييي  گرفييييييت.  برعهييييييده  را  سييييييپاه  زمينييييييي  نيييييييروي 

طوالنييييييي  دوران  سيدالشييييييهدا)ع(،  حمييييييزه  قييييييرارگاه  فرماندهييييييي  ثامن االئمييييييه)ع(،   

حفييييييظ  بييييييا  عميييييير  اآخيييييير  سييييييال  در  كييييييه  سييييييپاه  زمينييييييي  نيييييييروي  فرماندهييييييي  جانشيييييييني 

از  شييييييد،  اضافييييييه  بييييييدان  كشييييييور  شييييييرق  جنييييييوب  قييييييدس  قييييييرارگاه  فرماندهييييييي  سييييييمت، 

سنگر هاي فعاليت او بود. 

بييييييه  وابسييييييته  عناصيييييير  و  ضدانقييييييالب  تييييييرس  موجييييييب  درسيسييييييتان،  عملكييييييردش 

خونييييييين  يك شيييييينبه  در  تروريسييييييتي  عملياتييييييي  در  گرديييييييد  باعييييييث  و  شييييييد  بيگانييييييگان 

در  منطقييييييه  مييييييردم  و  سييييييپاه  فرماندهييييييان  از  جمعييييييي  همييييييراه  بييييييه  را  او  26مهيييييير 1388 

شهر ستان سرباز استان سيستان و بلوچستان  به شهادت برسانند.

».شييييييهيد  فرمودنييييييد:  شييييييهيد  سييييييردار  اييييييين  بيييييياره  انقالب اسييييييالمي در  فرزانييييييه  رهبيييييير 

نزديييييييك  از  را  ايشييييييان  بنييييييده  بييييييود.  سييييييپاه  پاكيييييييزه  عناصيييييير  جييييييزو  واقعييييييا  شوشييييييتري 

مي شييييييناختم و مي دانسييييييتم كييييييه جييييييزو انسييييييان هاي موميييييين، پيييييياك، سييييييالم، صميمييييييي، 

متراكييييييم  كييييييه  بييييييود  ارزش هايييييييييي  همييييييين  از  مظهييييييري  حقيقتييييييا  و  زحمتكييييييش  فعييييييال، 

مي شود و يك شهيد را به وجود مي اآورد.«
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سردار شهيد محمود كاوه
شاگرد خوب مسجد امام حسن)ع(

 خردادميييييياه  1340 در يكييييييي  از محيييييياّلت  شييييييهر مشييييييهد )خيابييييييان  ضييييييد( در خانييييييواده اي  

مذهبييييييي  ديييييييده  بييييييه  جهييييييان  گشييييييود. بييييييا وجييييييود اصييييييرار و عالقييييييه پييييييدرش بييييييراي  فراگيييييييري  

كييييييه   اآيت ا... خامنييييييه اي-   حضييييييرت   رهبييييييري   معّظييييييم   مقييييييام   رهنمييييييود  بييييييا  دينييييييي ،  علييييييوم  

اآن زمييييييان  امام  جماعييييييت  مسييييييجد امييييييام  حسيييييين  مجتبييييييي )ع( بودنييييييد-  و توصيييييييه ايشييييييان 

دروس   بييييييه   سييييييپس   و  برسيييييياند  اتمييييييام   بييييييه   را  كالسيييييييك   دروس   محمييييييود  »اگيييييير  كييييييه: 

حوزوي  بپردازد، بهتر است .«  به ادامه تحصيالت كالسيك پرداخت. 

كامييييييياب ،  و  شهيدان  هاشييييييمي نژاد  روشيييييينگرانه   و  مذهبييييييي   جلسييييييات   در  شييييييركت   بييييييا 

و  نييييييوار  پخييييييش   و  تكيثييييييير  بييييييا  و  گرفييييييت  شييييييكل   او  ضدطاغوتييييييي   و  مبارزاتييييييي   تفكيييييير 

اعالميه هاي  حضرت  امام)ره( ، به  ديگر انقالبيون  پيوست. 

باعزيمييييييت   هم زمييييييان   و  مييييييد  دراآ سييييييپاه   عضويييييييت   انقالب اسييييييالمي، به   پيييييييروزي  از  پييييييس 

ن  بييييييه  جميييييياران ، بييييييه  عنييييييوان  سرپرسييييييت  يك گييييييروه  بيسييييييت  نفره   امييييييام  راحييييييل  عظيم الشيييييياأ

براي  حفاظت  از بيت  امام  عزيز، به  تهران  اعزام   شد.

تييييييرك   جنييييييوب   جبهه هيييييياي   مقصييييييد  بييييييه   را  جميييييياران   تحميلييييييي ،  جنييييييگ   شييييييروع   بييييييا 

وارد  كردسييييييتان ،  در  ضدانقييييييالب   درگيري هيييييياي   گرفتيييييين   اوج   بييييييا  گيفت، امييييييا 

تاكيتيك هيييييياي  هجومييييييي و  اّتخيييييياذ  بييييييا  و  بييييييا ضدانقييييييالب  داخلييييييي   شييييييد  عرصييييييه ي  نبييييييرد 

دشييييييمني   و  داد  تغيييييييير  خييييييودي   نيروهيييييياي   نفييييييع   بييييييه   را  نبييييييرد   وضعيييييييت   چريكييييييي  

نييييييام  بدين سييييييان   و  كييييييرد  كوه هييييييا  واره ي  اآ بييييييود،  يافتييييييه   سيييييييطره   شييييييهر ها  بيييييير  كييييييه   را 

 كاوه ، بر سر زبان ها افتاد.

فرازي فرازي از 
وصیت نامه:

دشمن باید بداند و این 
تجربه را كسب كرده باشد 
كه هر توطئه ای را كه علیه 

انقالب طرح ریزی كند، 
گاه با پیروی  امت بیدار و اآ
ن را خنثی  از رهبر عزیز، اآ
ینده جنگ  خواهد كرد. اآ

هم كاماًل روشن است كه 
پیروزی نصیب رزمندگان 

اسالم خواهد شد و هیچ گاه 
ما نخواهیم گذاشت كه 

خون شهیدان مان هدر رود.
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سردشييييييت ،  ي  پيرانشييييييهر  حياتييييييي   و  مهييييييم   سييييييپس جاده   و  بييييييوكان   شييييييهر  زادسييييييازي   اآ  

انجييييييام   او  جان فشيييييياني   و  فرماندهييييييي   بييييييا  كييييييه   اسييييييت   گسييييييترده اي   عمليات هيييييياي   از 

سييييييكان   بروجييييييردي ،  و  گنجييييييي زاده   شييييييهيدان  كاظمييييييي ،  شييييييهادت   بييييييا  گرفييييييت. 

فرماندهي  تيپ  ويژه  شهدا درسال  1362 به  او سپرده  شد. 

عملیييييييات،  در  چابكييييييی  و  سرشييييييار  هييييييوش  والیتييييييی،  و  اطاعت پذیييييييری  روحیييييييه 

بی باكييييييی،  و  شييييييجاعت  حسيييييينه،  اخييييييالق  و  تقييييييوا  سييييييالح  بييييييه  بييييييودن  مسييييييلح 

شييييييهید  اآن  شييييييخصیتی  ویژگی هييييييای  از  نیروهييييييا  بييييييا  صمیمیييييييت  و  ساده زیسييييييتی 

واالمقييييييام اسييييييت. او مصييييييداق بييييييارز تلفیييييييق محبييييييت و قاطعیييييييت در اميييييير فرماندهييييييی 

نظامي بود.

رامش  در كردسييييييتان ، تييييييالش  خييييييود را معطييييييوف  مبييييييارزه  بييييييا ارتييييييش   بييييييا حاكييييييم  شييييييدن اآ

والفجيييييير9و  قييييييادر،  بييييييدر،  عمليات هيييييياي   فرييييييين   غروراآ در صحنه هيييييياي   و  كييييييرد  صييييييدام 

بارهييييييا  دفاع  مقييييييّدس   دوران   طييييييول   در  كاوه  شييييييهيد  يافييييييت.  حضييييييور   2 كربييييييالي  

يازدهييييييم   در  نگيفت ، امييييييا   تييييييرك   را  انقييييييالب   از  دفيييييياع   سيييييينگر  امييييييا  گرديييييييد  مجييييييروح  

تصييييييّرف   به منظييييييور  هنگامي كييييييه   سييييييالگي ،   25 سيييييين   در   1365 ميييييياه   شييييييهريور 

اثيييييير  در  بييييييود،  درحركييييييت   اسييييييالم   رزمنييييييدگان   پيشيييييياپيش    ،2519 مهييييييم   ارتفاعييييييات  

مد. اصابت  تركش  خمپاره ، به  فيض  عظيم  شهادت  نايل  اآ

او  »ميييييين   مي فرمايييييييد:  فييييييداكارش   شيييييياگرد  وصييييييف   در  اآيت ا...خامنييييييه اي   حضييييييرت    

شييييييهدا  ويييييييژه   تيييييييپ   بييييييود.  اهل خودسييييييازي   حقيقتييييييًا  مي شييييييناختم ...  بچگييييييي   از  را 

مييييييا  مييييييد  كاراآ واحدهيييييياي   از  يكييييييي   برعهده داشييييييتند،  را  فرماندهييييييي اش   ايشييييييان   كييييييه  

داشييييييت   شييييييركت   گوناگييييييون   عمليات هيييييياي   در  هييييييم   او  خييييييود  مي شييييييد.  محسييييييوب  

زموده  ميدان  جنگ  شده  بود.« و كاراآ
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سردار شهيد 

سيد محمدتقي  رضوي  مبرقع   
معاون  مهندسي  جهاد 

جييييييوار  در  "رضييييييوي "  سييييييادات   بييييييه   منتسييييييب   رضييييييوي   محمدتقييييييي   شييييييهيد  سييييييردار 

 1344 سييييييال   در   الرضييييييا)ع(  موسييييييي   بيييييين   علييييييي   امييييييام   بزرگوارش حضييييييرت   جييييييد 

در  دبيرسييييييتان   دوران   اتمييييييام   از  پييييييس   وي   گشييييييود.  هسييييييتي   به روشييييييني   ديييييييده  

ادامييييييه   تحصيييييييل   بييييييه   شييييييدو  قبييييييول   سيييييياختمان   و  راه   رشييييييته   مشييييييهد  انسييييييتيتوي  

بيييييير  مبنييييييي   پييييييدرش   پيشيييييينهاد  فوق ديپلييييييم ،  دوره   سييييييال   دو  اتمييييييام   از  بعييييييد  داد. 

»مييييييا  گيفييييييت :  صراحييييييت   بييييييا  و  كييييييرد  رد  را  كشييييييور  خييييييارج از  در  تحصيييييييل   ادامييييييه  

زندگييييييي   بيگانييييييه   دركشييييييور  نمي توانيييييييم   و  گرفته ايييييييم   خييييييو  اسييييييالم   بييييييا  جوان هييييييا 

در  جهادسييييييازندگي   سيييييييس   تاأ بييييييا  انقالب اسييييييالمي و  پيييييييروزي   بعييييييد  كنيييييييم .« 

هنييييييوز  نهيييييياد.  بنيييييييان   تربييييييت  حيدريييييييه را  جهيييييياد  و  كييييييرد  كار  بييييييه   شييييييروع   نهيييييياد  اييييييين  

و  كييييييرد  پيييييييدا  جبهه هاحضييييييور  در  كييييييه   بييييييود  نگذشييييييته   جنييييييگ   غيييييياز  اآ از  بيسييييييت روز 

در ستاد دكيتر چمران  شروع  به  فعاليت  كرد. 

عملييييييي   تجربييييييه   اولييييييين   راه سييييييازي،   اميييييير  در  تجربياتييييييش   علييييييت   بييييييه   مدتييييييي   از  پييييييس  

جهادسييييييازندگي   جنييييييگ   پشييييييتيباني   رزمي بييييييا  مهندسييييييي   درزمينييييييه   را  خييييييود 

و  ديييييييد  زييييييير  در  حميديييييييه ،  تييييييا  جاده نظامي انديمشييييييك   احييييييداث   و  نمييييييود  شييييييروع  

تيررس  دشمن ، اولين  اقدام  حياتي  و كارسازمهندسي  جنگ  بود.

كييييييه   بييييييود  اسييييييتوار  اييييييين   بيييييير  مهندسييييييي   اميييييير  در  كالمييييييش   تكيييييييه   رضييييييوي   شييييييهيد 

 فرازي از وصیت نامه:

»... به  همه  امت  اسالمي عرض  

مي كنم  كه  قدر اين  اسالم  و 

انقالب  و امام  ومسئوالن  نظام  

جمهوري  اسالمي را بدانند و 

براي  نشان  دادن  اين  قدرشناسي  

تا جايييي  كه مي توانند خدمت  

كنند و سختي ها و ناراحتي ها را 

تحمل  كرده  و در جهت  پيشبرد 

انقالب بكوشند به  مسئوالن  

عرض  مي كنم  كه  در راأس  همه  

كارهاي شان  خدمت  به  مظلومان  

راقرار دهند كه  همين ها هستند 

كه  جبهه ها را گرم  نگه  داشته اند 

و هر روزه  خون  مي دهند 

كه نهال  انقالب  بارور شود و 

اسالم  به  پيروزي  برسد...« 
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رزمي ريختييييييه   مهندسييييييي   اميييييير  در  عمليييييييات   از  كه قبييييييل   عرقييييييي   قطييييييره   »هيييييير 

ريخييييييت .«  خواهييييييد  برزمييييييين   كمتييييييري   خون هيييييياي   جنييييييگ   ميييييييدان   در  شييييييود، 

توحيدبييييييه  سييييييپاه   انسييييييجام   و  شييييييكل گيري   و  عمليات هييييييا  پيشييييييرفت   مييييييوازات   بييييييه  

رزمييييييي   مهندسييييييي  بييييييادان (،  اآ حصيييييير  )شكسييييييت   ثامن االئمييييييه   عمليييييييات   خصييييييوص 

فعاليت هيييييياي   در  رضييييييوي   شييييييهيد  يافييييييت .  جنييييييگ   در  را  خييييييود  رفته  رفته جايييييييگاه  

در  ويييييييژه  داشييييييت، به  بسييييييزايييي   نقييييييش   ثامن االئمييييييه)ع(   عمليييييييات   مهندسييييييي  

بييييييادان   اآ حصيييييير  شكسييييييتن   در  عامييييييل   مهم ترييييييين   كييييييه   وحييييييدت   جيييييياده   احييييييداث  

به  شمارمي اآمد.

عمييييييرش   خيييييير  اآ لحظييييييات   در  رضييييييوي   سيييييييدمحمدتقي   بزرگييييييوار  شييييييهيد 

بييييييراي   كييييييه   وقتييييييي   1366 سييييييال  خييييييرداد  سييييييوم  ديگري داشييييييت .  حييييييال   و  شييييييور 

كشييييييور  غييييييرب  كوه هيييييياي   در   10 كربييييييالي   عملياتييييييي   منطقييييييه   شناسييييييايييي  

كييييييه   او  رسيييييييد.  فييييييرا  موعييييييود  لحظييييييه   كييييييرد،  پيييييييدا  سردشييييييت( حضور  )منطقييييييه 

را  اين عييييييروج   حسييييييرت   و  بييييييود  هم سيييييينگرانش   ملكوتييييييي   عييييييروج   شيييييياهد  بارهييييييا 

جلييييييواش   توپيييييييي   گلولييييييه   مييييييد.  اآ فراهييييييم   برايييييييش   شييييييرايط   ناگهييييييان   مي خييييييورد، 

شييييييد...  غوطييييييه ور  خييييييون   در  بعييييييد  لحظييييييه اي   و  زد  برقييييييي   شد،چشييييييمانش   منفجيييييير 

مد.  و به  درجه ي  رفيع  شهادت  نايل اآ
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امير  شهيد غالمرضا مخبري
فاتح پل سابله

غمگييييييين  »هييييييرگاه  بييييييود:  نوشييييييته  خييييييوش  خطييييييي  بييييييه  نهج البالغييييييه اش  حاشيييييييه  در 

شييييييدي و دلييييييت از دسييييييت زمييييييان گرفييييييت، بييييييه نهج البالغييييييه رجييييييوع کيييييين، باشييييييد کييييييه 

سخنان اين مرد بزرگ تسلي خاطر گردد.« 

خانييييييواده اي  در   1324 سييييييال  در  مخبييييييري  غالمرضييييييا  شييييييهيد  سرلشييييييكر  امييييييير 

دانشييييييکده  بييييييه  بييييييه  ورود  بييييييا  سييييييال 1343  مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه  قوچييييييان  در   مذهبييييييي 

افسري به ارتش پيوست.

بييييييه عنييييييوان فرمانييييييده يکييييييي از يگا ن هيييييياي لشييييييكر  غيييييياز غائلييييييه کردسييييييتان، وي  اآ بييييييا   

از  زيبايييييييييي  خاطييييييرات  تييييييا  شييييييد  اعييييييزام  مهابيييييياد  بييييييه  زنجييييييان(  )تيييييييپ  16قزوييييييين 

حداقييييييل  بييييييا  سييييييخت  موريت هيييييياي  ماأ در  کم نظيييييييرش  شييييييجاعت  و  رشييييييادت 

بييييييه  مخبييييييري  سييييييرگرد  تحميلييييييي،  جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا  برسييييييد.   ثبييييييت  بييييييه  امکانييييييات 

دوم  تيييييييپ  از  مکانيييييييزه  پييييييياده   125 گييييييردان  فرمانييييييش،  تحييييييت  گييييييردان  همييييييراه 

لشكر 16 قزوين به سمت جبهه دهالويه در منطقه خوزستان رفت. 

و  ابتييييييکار  بييييييا  مخبييييييري  شييييييهيد   1360 بان ميييييياه  اآ بيت المقييييييدس  عمليييييييات  در 

دفاعييييييي  خطييييييوط  توانسييييييت  داد،  نشييييييان  خييييييود  از  کييييييه  بي نظيييييييري  شييييييجاعت 

عمليييييييات  اسييييييتراتژيک  مناطييييييق  از  »سييييييابله«  پييييييل  و  بشييييييکند  هييييييم  در  را  دشييييييمن 

تييييييش  اآ زييييييير  و  عمليييييييات  حييييييين  رشييييييادت،  همييييييين  خاطيييييير  بييييييه  کنييييييد.   فتييييييح  را 

قييييييرار  زمينييييييي  نيييييييروي  فرمانييييييده  شيييييييرازي،  صييييييياد  شييييييهيد  مورد تشييييييويق  دشييييييمن 

فصييييييل  در  رشييييييادت  اييييييين  شييييييرح  دومي  رسيييييييد.   سييييييرهنگ  درجييييييه  بييييييه  و  گرفييييييت 



39

شييييييهيد  دفاع مقييييييدس  دوران  )خاطييييييرات  سييييييرخ«  گل  »كمييييييين  در  كيتيييييياب  سييييييوم 

صياد شيرازي( نقل شده است. 

ميييييييز عمليييييييات، بييييييه عنييييييوان معيييييياون فرمانييييييده تيييييييپ يکييييييم  پييييييس از پايييييييان موفقيت اآ

لشييييييكر 28 بييييييراي حفييييييظ امنيييييييت بييييييه قلييييييل سيييييير بييييييه فلييييييک کشيييييييده کردسييييييتان کييييييه 

سييييييرانجام  و  بازگشييييييت  بييييييود،  شييييييده  ضدانقييييييالب  و  منافقييييييان  پايييييييگاه  و  مخفيييييييگاه 

بانييييييه- محييييييور  در  دارسيييييياوين  ارتفاعييييييات  در   1361 سييييييال  دي  يازدهييييييم  در 

جييييييام  سييييييالگي   37 در  و  گرفييييييت  قييييييرار  ضدانقييييييالب  حملييييييه  مييييييورد   سردشييييييت 

شهادت نوشيد. 

رده  فرمانييييييده  ظاهييييييرا  سييييييابله  پييييييل  عمليييييييات  در  كييييييه  لطفييييييي  سيييييييروس  سييييييرتيپ 

پيييييييروزي  و  عمليييييييات  وضعيييييييت  تشييييييريح  بعييييييد  بييييييود،  مخبييييييري  شييييييهيد  باالتيييييير 

كيتيييييياب  در  كييييييه  در خاطييييييره اي  مخبييييييري   شييييييهيد  اميييييير  تحييييييت  نيروهيييييياي 

مسييييييتحق  مخبييييييري  شييييييجاعت  و  »ابتييييييکار  مي گويييييييد:  مييييييده،  اآ »ميان خييييييون« 

بييييييا بي سيييييييم از تيمسييييييار  لييييييذا در همييييييان حييييييال عمليييييييات  بييييييود.  نييييييي  اآ يييييييک تشييييييويق 

دادن  بييييييراي  کييييييه  کييييييردم  دعييييييوت  زمينييييييي  نيييييييروي  فرمانييييييده  صياد شيييييييرازي، 

پييييييل  بييييييه  را  خييييييود  اسييييييالم  فييييييداکار  و  مخلييييييص  سييييييرباز  اييييييين  بييييييه  تشييييييويقي  درجييييييه 

درجييييييه  چييييييون  رسيييييييد  صيادشيييييييرازي  تيمسييييييار  هنگامي کييييييه  برسيييييياند.  سييييييابله 

دسييييييت  بييييييا  تييييييا  دادم  ايشييييييان  بييييييه  و  کنييييييدم  را  خييييييود  درجه هيييييياي  از  يکييييييي  نداشييييييتيم 

ن را به شانه هاي مخبري نصب کنند.« خودشان اآ
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روحاني شهيد سيد عباس موسوي قوچاني

در   1324 سييييييال  در  قوچانييييييي  موسييييييوي  عبيييييياس  سيييييييد  شييييييهيد  روحانييييييي 

بييييييه  متدييييييين  خانييييييواده اي  در  قوچييييييان  سييييييرواليت  بخييييييش  از  کليييييييدر  روسييييييتاي 

از  پييييييس  امييييييا  شييييييد،  قوچييييييان  علميييييييه  مدرسييييييه  وارد  سييييييالگي   12 مييييييد.از  اآ دنيييييييا 

شييييييد  مشييييييهد  راهييييييي  حييييييوزه،  باالتيييييير  سييييييطوح  در  تحصيييييييل  ادامييييييه  بييييييراي  مدتييييييي 

ودر مدرسه علميه نواب مشغول به تحصيل گرديد.

همچييييييون  بزرگييييييواري  اسيييييياتيد  محضيييييير  از  مشييييييهد  در  قوچانييييييي  موسييييييوي  شييييييهيد 

و  جسييييييت  بهييييييره  قزوينييييييي  مجتبييييييي  و  مشييييييکيني  يييييييت  ا...  اآ اشييييييرفي،  يييييييت  ا...  اآ

رهبييييييري  معظييييييم  مقييييييام  همچييييييون  بزرگييييييواري  شييييييخصيت هاي  بييييييا  هم زمييييييان 

حجت االسييييييالم  کامييييييياب،  شييييييهيد  حجت االسييييييالم  خامنييييييه اي،  يييييييت  ا...  اآ حضييييييرت 

رژيييييييم  عليييييييه  مبييييييارزات  محييييييور  کييييييه  طبسييييييي   واعييييييظ  يييييييت  ا...  اآ و  شهيد هاشييييييمي نژاد 

نان پيوست. شنا شد و به جمع اآ مدند اآ ستمشاهي به شمار مي اآ

 2500 جشيييييين هاي  هزينييييييه  پيييييير  مراسييييييم  برگييييييزاري  بييييييا  مقييييييارن   1350 سييييييال  در 

سيييييياير  کنييييييار  در  )ره(  خمينييييييي  امييييييام  فرمييييييان  بييييييه  ستمشيييييياهي،  رژيييييييم  سيييييياله 

شييييييوم  اهييييييداف  افشيييييياي  بييييييه  اعالميييييييه  انتشييييييار  و  سييييييخنراني  طريييييييق  از  هم رزمانييييييش 

فعاليت هييييييا،  اييييييين  نتيجييييييه  در  پرداخييييييت.  مييييييردم  سيييييياختن  گاه  اآ و  پهلييييييوي  رژيييييييم 

شييييييکنجه  سييييييختي  بييييييه  زنييييييدان  در  او  شييييييد.  زندانييييييي  و  دسييييييتگير  سيييييياواک  توسييييييط 

گرديد. 

عمييييييده اي  نقييييييش  قوچانييييييي  موسييييييوي  شييييييهيد  انقالب اسييييييالمي،  بحبوحييييييه ي  در 

در سازماندهي مردم مشهد عليه رژيم ايفا کرد. 
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داشييييييت،  کييييييه  بصيرتييييييي  و  گاهييييييي  اآ بييييييه  توجييييييه  انقالب اسييييييالمي با  پيييييييروزي  از  پييييييس 

انقالب اسالمي خراسييييييان  کميتييييييه  عمليييييييات  و  اطالعييييييات  بخييييييش  مسييييييئوليت 

النه هيييييياي  بييييييا  سييييييخت  مصافييييييي  سيييييينگر،  اييييييين  در  و  شييييييد  گذاشييييييته  عهييييييده اش  بيييييير 

خصييييييوص  بييييييه  و  ليبرال هييييييا  ستمشيييييياهي،  رژيييييييم  از  بازمانييييييده  عناصيييييير  عنکبوتييييييي 

نان را برچيد. غاز کرد و بساط اآ منافقان اآ

کميتييييييه  در  خطيييييييري  مسييييييئوليت  نکييييييه،  اآ وجييييييود  بييييييا  و  تحميلييييييي  جنييييييگ  غيييييياز  اآ بييييييا 

بيگانييييييه   تجيييييياوز  برابيييييير  در  دفيييييياع  مسييييييئوليت  از  داشييييييت،  انقالب اسييييييالمي برعهده 

نييييييياز  حضييييييورش  بييييييه  جبهييييييه  در  مي کييييييرد  احسيييييياس  کييييييه  هييييييرگاه  و  نمانييييييد  غافييييييل 

است، لباس رزم مي پوشيد و عازم مناطق عملياتي مي شد.

عمليييييييات  در   1361 سييييييال  شييييييهريور  ششييييييم  در  مبييييييارز،  روحانييييييي  اييييييين  سييييييرانجام 

معبييييييود  ديييييييدار  بييييييه  شييييييهادت  سييييييرخ  رداي  پوشيييييييدن  بييييييا  المبييييييين  فتييييييح  پيروزمنييييييد 

 37 شييييييهادت  هنييييييگام  بييييييه  قوچانييييييي  موسييييييوي  عبيييييياس  سيييييييد  شييييييهيد  شييييييتافت. 

بهشييييييت زهراي تهران  در  پاکييييييش  پيکيييييير  خييييييودش،  وصيييييييت  بييييييه  بنييييييا  بييييييود.  سيييييياله 

سييييييپرده  خيييييياک  بييييييه   1360 سييييييال  تييييييير  هفتييييييم  فاجعييييييه  شييييييهيد   72 کنييييييار  در  و 

شد.
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جهادگر شهيد محمد طرحچي
مسئول  راه سازي جهادسازندگي 

شييييييهيد طرحچييييييي  در سييييييال  1334 چشييييييم  بييييييه  جهييييييان  گشييييييود. پييييييس ازاخذديپلييييييم   در 

پذيرفتييييييه   تهييييييران   پلي تكنيييييييك   دانشييييييكده   سيييييياختمان  و  راه  رشييييييته  در   1350 سييييييال  

و  داد  ادامييييييه   را   پهلييييييوي  رژيييييييم   عليييييييه   پيگييييييير  مبييييييارزه   زمان دانشييييييجويييي،   در  وي   شييييييد. 

درتشكيل  و سازماندهي  دانشجويان  مسلمان،  نقش  اساسي داشت . 

خوزسييييييتان   اسييييييتان   راه سييييييازي در  شييييييركت   يييييييك   در  دانش اآموختگييييييي،    از  پييييييس  

سياسييييييي   اآگاهي هاي اسييييييالمي و  تعميييييييق   بييييييه   هم زمييييييان  و  كييييييرد  كار  بييييييه   شييييييروع  

امييييييام   رهبييييييري   اسييييييالمي به   انقالب شييييييكوهمند  جريييييييان   در  پرداخييييييت.   خييييييود 

كييييييرد  صييييييرف   انقييييييالب   راه   در  را  خييييييود  تييييييوان   طرحچي همييييييه   شييييييهيد  خمينييييييي)ره(  

را  خييييييود  تييييييالش  تمييييييام   و  پيوسييييييت   اآن   بييييييه   تشكيل جهادسييييييازندگي،   از  پييييييس   و 

راهييييييي   اسييييييالمي ايران   جمهييييييوري   عليييييييه   هييييييا  بعثييييييي  حملييييييه   از  بسييييييت.پس   كار  بييييييه 

جبهه هيييييياي   و  فعاليت هاي جهادسييييييازندگي   هماهنگييييييي   بييييييه   و  شييييييد  جنگييييييي   مناطييييييق  

در  نظامي زيييييييادي   اسييييييتراتژيك   طرحچييييييي  جاده هيييييياي   شييييييهيد  پرداخييييييت .   جنييييييگ  

ارزنييييييده اي   بسيييييييار  خدمييييييات   مختلييييييف،   ابعيييييياد  در  و  كييييييرد  جنوب ايجيييييياد  جبهه هيييييياي  

عييييييازم   سييييييفرش که  اآخرييييييين   در   1360/6/12 تاريييييييخ   در  سييييييرانجام   تييييييا  انجييييييام داد 

رزمنييييييده   بسييييييتان برادران   مهييييييم   و  حسيييييياس   شييييييهر  فتييييييح   در  تييييييا  بييييييود  اكبيييييير  جبهييييييه   ا... 

از  تعييييييداد ديگييييييري  بييييييا  بييييييود، همييييييراه   اآماده نميييييياز  ييييييياري  رسيييييياند و در حالي كييييييه   را  خييييييود 

شهداي  پاك  اسالم  به  مالقات  خداوندبزرگ  شتافت .

سييييييادگي   و  ايمييييييان   بخاطييييييرروح   جهادسييييييازندگي   اعتبييييييار  مي گيفييييييت :  طرحچييييييي   شييييييهيد 

و جهاد واقعي  جهادگران  است  و اآن هابايد اين  افتخار را حفظ  كنند.
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لبخند

بييييييود  رفتييييييه   فييييييرو  درگل   دشييييييمن  ديييييييد  در  منطقييييييه اي  در  بولدوزرهييييييا  از  يكييييييي  

يييييييك   بييييييا  طرحچييييييي   شودشييييييهيد  نزديييييييك   ن   اآ بييييييه   نمي توانسييييييت   كسييييييي   وهيييييييچ  

تييييييوپ   كييييييرد. بارانييييييي  از گلولييييييه   ن  رابكسييييييل   ن  نزديييييييك  شييييييد و اآ بييييييه  اآ بولييييييدوزر ديگيييييير 

كييييييه  شييييييهيد  بييييييه  اصييييييرار  بييييييه  باريدن كييييييرد. بچه هييييييا شييييييروع  كردنييييييد  و خمپيييييياره  شييييييروع  

طرحچييييييي در  امييييييا  حتمي بييييييود  شييييييهادت اش   دارنييييييد.  بيييييياز  اييييييين كار  از  را  طرحچييييييي  

نترسييييييي   اين حالييييييت   و  مي رانييييييد  جلييييييو  بييييييه   را  دسييييييتگاه    مييييييي زد.  لبخنييييييد  كييييييه   حالييييييي  

و شجاعت  از ويژگي هاي  مخصوص  او بود. 

يكي  از هم رزمان  شهيد 

فقط  يك  تّكه  يخ  

نرسيييييييده بود.  بچه هييييييا  بييييييه   اآب   طوالنييييييي،   مييييييدت  و  بييييييود  گييييييرم   به شييييييدت    هييييييوا 

جنگيييييييدن   تشيييييينگي توان   از  بودنييييييد  مسييييييتقر  اكبيييييير  تپه هيييييياي   ا...  در  كييييييه   نيروهايييييييييي  

تمييييييام   ظاهييييييرًا  رفييييييت.   به سوسيييييينگرد  شييييييديد  تييييييش   اآ زييييييير  از  طرحچييييييي   نداشييييييتند. 

اآب   بچه هييييييا  بييييييراي   و  كنييييييد  پيييييييدا  يييييييخ   مقييييييداري  تييييييا  بييييييود  گشييييييته   را  سوسيييييينگرد 

كوچكييييييي   يييييييخ   تكييييييه   مي شييييييود  موفييييييق   كلي جسييييييتجو،  از  بعييييييد  ولييييييي   بييييييياورد  سييييييرد 

تهيييييييه  كنييييييد بييييييه هنييييييگام بازگشييييييت، خيلييييييي  ناراحييييييت  بييييييود كييييييه  نتوانسييييييته  اآب  سييييييرد 

رفع تشيييييينگي   همييييييه   و  وردنييييييد  اآ يييييييخ   و  اآب   او  از  قبييييييل   شييييييد  متوجييييييه   وقتييييييي   بييييييياورد. 

كردند، خيلي  خوشحال  شد. 

يكي  از هم رزمان  شهيد
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سردار شهيد بابامحمد رستمي رهورد
مسئول عمليات  سپاه  خراسان 

تاريخ  شهادت : 1359/10/17

»رهييييييورد«  روسييييييتاي   در  خورشيييييييدي    1325 سييييييال   رسييييييتمي در  بابييييييا  شييييييهيد 

كييييييه   بييييييود  سيييييياله   هفييييييده   شييييييانزده ،  نوجوانييييييي   گشييييييود.  جهييييييان   بييييييه   قوچان ،ديييييييده  

رسييييييتمي به   شييييييهيد  كييييييرد.  مهاجييييييرت   مقييييييدس   مشييييييهد  بييييييه   پييييييدر  اتفيييييياق   بييييييه  

فعاليت  هايييييييييي   و  كار  كنييييييار  در  داشييييييت،   اهل بيييييييت)ع(   بييييييه   كييييييه   خاطرعشييييييقي  

مواليييييييش،   از  پيييييييروي   بييييييه   مييييييي داد،  انجييييييام   خانييييييواده اش   معيييييياش   براي امييييييرار  كييييييه  

يتيمييييييان   و  نيازمنييييييدان   و  فقييييييرا  محرومييييييان ،  خدمت بييييييه   مؤمنان علييييييي )ع(،  امييييييير 

خيريييييييه ،  درانجمن هيييييياي   فعاليييييييت   بييييييا  و  داد  قييييييرار  خويييييييش   كار  سييييييرلوحه   را 

به  اين  امور خداپسندانه  اشتغال  داشت .

رهبييييييري   بييييييه   ايييييييران   مييييييردم   اسييييييالمي  انقييييييالب   شييييييروع   بييييييا  هم زمييييييان  

مبييييييارزات   در  و  پيوسييييييت   انقالبيييييييون   جمييييييع   بييييييه   امام خمينييييييي )ره(، 

فّعييييييال   مشيييييياركت   مريكايييي شيييييياه   اآ دست نشييييييانده   رژيييييييم   مردمي عليييييييه  

داشت .

انقالب اسييييييالمي   پاسييييييداران   سييييييپاه   بييييييه   اسييييييالمي   شييييييكوهمند  انقييييييالب   پيييييييروزي   بييييييا 

را  مشييييييهد  شييييييهر  از  حفاظييييييت   جنگ تحميلييييييي ،  شييييييروع   از  قبييييييل   و  پيوسييييييت 

برابرتوطئه هيييييياي   در  انقييييييالب ،  بييييييه   وفييييييادار  و  مخلييييييص   نيروهيييييياي   اتفيييييياق   بييييييه  

ضدانقالب  و ايادي  دشمن  و استكبار جهاني  به  عهده  داشت . 

عمليييييييات   فرمانييييييده   عنييييييوان   بييييييه   كردسييييييتان   و  غائله هاي گنبييييييد  جريييييييان  در 

بييييييا  شييييييد.  واردميييييييدان   مردانييييييه   انقالب اسالمي خراسييييييان،  پاسييييييداران   سييييييپاه  
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مدتي بييييييا  و  گرديييييييد  بعثييييييي   دشييييييمن   بييييييا  كارزار  وارد  تحميلييييييي   جنييييييگ   شييييييروع  

شهيد بزرگ ، »چمران ِ قهرمان « هم رزم  بود. 

دفاع مقييييييدس   اميييييير  پيشييييييتازان   از  و  خراسييييييان   در  سييييييپاه   بنيان گييييييذاران   از  او 

نيروهيييييياي   سييييييازماندهي   اميييييير  در  كييييييه   بييييييود  شخصيت هاي برجسييييييته اي   از  و 

در  را  ارزنييييييده اي   خدمييييييات   وتوانسييييييت   برداشييييييت   مهمييييييي  گام هيييييياي   انسيييييياني  

انجييييييام   عهده داشييييييت ،  بيييييير  را  خراسييييييان   نيروهيييييياي   مسييييييئوليت   كييييييه   مدتييييييي  

دهد.  

به  جز از خدا از هيچ كسي  نترسيد!

يييييييك   فرمانييييييده   عنييييييوان   بييييييه   ميييييين   رسييييييتمي به   شييييييهيد  طبييييييس،   واقعييييييه   دنبييييييال   بييييييه  

بييييييردن   بييييييراي   احتمييييييااًل  كييييييه   افييييييرادي   دسييييييتگيري   بييييييراي   تييييييا  موريييييييت داد  ماأ گييييييروه  

جعبه  سياه  هواپيماهاي  متالشي  شده اعزام  مي شدند، اقدام  كنيم . 

شييييييهيد  بييييييه   ايشييييييان   بييييييود.  صفايييييييييي   حجت االسييييييالم   خراسييييييان،   سييييييپاه   فرمانييييييده  

را  بني صييييييدر  خييييييود  حتييييييي   منطقييييييه   در  »اگيييييير  كييييييه   بييييييود  رستمي دسييييييتورداده  

هنييييييگام   بييييييه   بييييييود.  موريت حساسييييييي   ماأ كنيييييييد.«  دسييييييتگيرش   ديديييييييد،  هييييييم  

توصيييييييه و  را  نكيتييييييه   رسييييييتمي دو  شييييييهيد  محولييييييه ،  موريييييييت   ماأ بييييييراي   عزيمييييييت  

از  نترسيييييييد،  كسييييييي   هيييييييچ   از  خييييييدا  از  جييييييز  بييييييه   اينكييييييه   »اول   كييييييرد:  كيييييييد  تاأ

دسييييييت   از  را  اخالص تييييييان   و  ايمييييييان   دوم اينكييييييه   نترسيييييييد  هييييييم   بني صييييييدر 

موريت  كشته  شويد.« ندهيد، احتمال  دارد در اين  ماأ

راوي: معدني  از دوستان شهيد
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سردار شهيد سيدعلي   حسيني  

ابراهيم اآبادي    
جانشين  معاونت  اطالعات  نيروي  زميني سپاه  و 

فرمانده تيپ 313 ُحّر

ديييييييده   مشييييييهد  مقييييييدس   شييييييهر  در   1334 سييييييال   در  حسيييييييني   علييييييي   سيييييييد  شييييييهيد 

بييييييود كييييييه در مشييييييهد، جييييييزو هسييييييته هاي   بييييييه  جهييييييان  گشييييييود. او از جملييييييه جوانانييييييي 

بييييييه   را  شيييييياه   سييييييياه   سيييييياواك   و  گرفييييييت   قييييييرار  خمينييييييي)ره(   امييييييام  نهضييييييت   مركييييييزي  

ذلت  و درماندگي كشاند. 

اولييييييين   از  پاسييييييداران ،  سييييييپاه   تشييييييكيل   انقالب اسييييييالمي، با  پيييييييروزي  از  پييييييس 

انييييييدازي   راه   را  خراسييييييان   سييييييپاه   مييييييردان،  دالور  سيييييياير  بييييييا  كه همييييييراه  بييييييود  سييييييپاهياني  

شييييييهيد  همييييييراه  كردسييييييتان،  غائلييييييه   فرونشيييييياندن   بييييييراي  امييييييام  فرمييييييان   بييييييا  كردنييييييد. 

رزوهيييييياي  اآ و  مييييييال   اآ كاخ   تييييييا  شييييييد  كردسييييييتان  راهييييييي  ديگيييييير  عييييييده اي   بابارسييييييتمي و 

ويييييييران   بودنييييييد،  كردسييييييتان   تجزيييييييه   دنبييييييال   بييييييه   راكييييييه   خائنييييييش   ايييييييادي   و  مريييييييكا   اآ

دوميييييياه   هنييييييوز  كييييييرد.  عزيمييييييت   خوزسييييييتان   بييييييه   تحميلييييييي   جنييييييگ   شييييييروع   نمايد.بييييييا 

گره گشيييييياي   را  او  مسييييييئوالن   كييييييه   بييييييود  نگذشييييييته   گييييييردان   در  او  فرماندهييييييي   از 

دانسييييييتند   خراسييييييان   نيروهيييييياي   گسييييييترده   خييييييط   در  عمليييييييات   اطالعييييييات   معاونييييييت  

واييييييين  مسييييييئوليت  خطييييييير رابييييييه  سييييييردار رشيييييييد و اليييييييق  اييييييين  سيييييينگر واگييييييذار كردنييييييد. 

اطالعييييييات   مسييييييئول   عنييييييوان  بييييييه  شايسييييييتگي هايش  دليييييييل  بييييييه  سييييييال بعد  سييييييه  

عمليات  قرارگاه  خاتم االنبياء)ص( منصوب شد.

پييييييس از اآن، مسييييييئوليت  تنهييييييا تيييييييپ  اطالعاتييييييي  سييييييپاه  بييييييه  نييييييام  »ُحييييييّر« و   جانشيييييييني  

گرفييييييت.  برعهييييييده  را  پاسييييييداران   زميني سييييييپاه   نيييييييروي   اطالعييييييات   معاونييييييت  
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منطقييييييه  در  كربييييييالي10،  عمليييييييات  جريييييييان  در  و   1366 سييييييال  24بهميييييين 

شييييييهد  و  شييييييد  يكييييييي   راهييييييش   مجاهييييييد  خواسييييييته   بييييييا  الهييييييي   اراده  عييييييراق،    ميييييياووت 

رزوهايش،  به  او چشاند.  شيرين  شهادت  را پس  از براآورده  شدن  اآ

فرازي فرازي از وصیت نامه:

در  كييييييه   امامي  باشييييييند  خييييييط   دارم   تقاضييييييا  قييييييا  اآ عبيييييياس   و  قييييييا  محمداآ برادرانييييييم   »از 

و  اذيييييييت   و  نييييييان   اآ ازمحبت هيييييياي   و  نمي دانييييييم   بييييييرادر  را  نييييييان   اآ صييييييورت   اييييييين   غييييييير 

عزيييييييز  بييييييرادران   مي خواهييييييم .  پييييييوزش   و  تشييييييكر  داشييييييتم ،  اآن هييييييا  بييييييه   ميييييين   كييييييه   زاري   اآ

همسييييييرم   از  كنييييييم .  مالقييييييات   را  عزيييييييزان   شييييييما  بهشييييييت رضوان   در  كييييييه   اميييييييدوارم  

فوق العاده  تشكر دارم . 

نبينيييييييد  كييييييه  هسييييييت  فرامييييييوش  كنيييييييد. بدي هييييييا را  هيييييير  از  هيييييير حييييييال  گذشييييييته  را  بييييييه  

و نيكي ها را توجه  خاص  كنيد...«



48

سردار شهييد حسن  اآقاسي زاده  شعرباف      
 معاون مهندسي قرارگاه خاتم االنبياء )ص(

مشييييييهدمقدس   در   1338 سييييييال   در  قاسييييييي زاده   اآ حسيييييين   حيييييياج   مهنييييييدس  

مذهبييييييي   درمجالييييييس   شييييييركت   بييييييه   زيييييييادي   عالقييييييه   كوچكييييييي   از  مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه  

)ره (  خمينييييييي   امييييييام   رسيييييياله حضرت   مسييييييائل   عمييييييده   خاطيييييير  همييييييين   بييييييه   داشييييييت، 

را حفظ  بود. 

كيتاب خانه هييييييا  در  وحضييييييور  مطالعييييييه   و  درس   بود. بييييييه   خانواده اسييييييوه   اخالقييييييش  در 

عالييييييي   نمييييييرات   بييييييا  را  ودبيرسييييييتان   ابتدايييييييييي   دوران   مييييييي داد.  زيييييييادي   اهميييييييت  

كسييييييب   بييييييا  و  پييييييرورش   و  مييييييوزش   اآ باپيشيييييينهاد  بيييييياال  معييييييدل   به خاطيييييير  گذرانييييييد. 

بييييييا  و  شييييييد  كانييييييادا  عييييييازم   تحصيييييييل   ادامييييييه   بييييييراي  قييييييم،  امييييييام در  نماينييييييده   از  اجييييييازه  

و  سيييييياختمان   و  راه   مهندسييييييي   ارشييييييد  كارشناسييييييي   دريافييييييت   بييييييه   بااليييييييييي   رتبييييييه  

پل  سازي از دانشگاه  تورنتو  موفق گرديد. 

خييييييود  سپاه پاسييييييداران   در  باعضويييييييت   کشييييييور،  بييييييه  بازگشييييييت   محييييييض   بييييييه  

اثبييييييات  دليييييييل   بييييييه   و  رسيييييياند  بعثييييييي   بامتجيييييياوزان   نبييييييرد  جبهه هيييييياي   بييييييه   را 

خاتم االنبييييييياء)ص(  قييييييرارگاه   مهندسييييييي   و  معاونت فنييييييي   در  شايسييييييتگي هايش،  

شييييييهادت   هنييييييگام  تييييييا  سييييييال  61  از  شييييييد.  تكليييييييف   مشييييييغول انجام   پاسييييييداران   سييييييپاه  

شييييييهرها  عقبييييييه   تييييييا  مقييييييدم   خييييييط   از  بييييييزرگ   و  كوچييييييك   2400پييييييروژه   اجييييييراي  در 

و  تعهييييييد  بييييييال   دو  به كارگيييييييري   بييييييا   1366 مهيييييير   28 در  و  شركت داشييييييت  

 10 كربييييييالي  درعمليييييييات  شييييييهادت  پروازيعنييييييي   اوج   درجييييييه   بييييييه  تخصييييييص، 

منطقه ماووت رسيد. 
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در   1314 سييييييال  اردی بهشييييييت  در  توالیييييييييی  منظييييييم  محمييييييود  شييييييهید 

دانشييييييکده  وارد  24سييييييالگی  در  گردیييييييد.   متولييييييد  مشييييييهد  شييييييهر مقدس 

افسری شد.  

نیروهييييييای  درگیييييييری  از  مي نمييييييود  سييييييعی  تييييييالش  تمييييييام  بييييييا  انقييييييالب،  دوران  در 

دوران  از  30سييييييال  انقييييييالب  زمييييييان  کنييييييد.در  جلوگیييييييری  مييييييردم  بييييييا  ارتييييييش 

ولييييييی  شييييييود.  بازنشسييييييت  می توانسييييييت  و  بييييييود  ارتش گذشييييييته  در  خدمتييييييش 

حاضيييييير بييييييه ایيييييين اميييييير نشييييييد و بييييييا نیييييييت دفيييييياع از میهيييييين و دسييييييتاورد های امييييييام)ره( 

و  مسييييييئول  فرمانييييييده  یييييييک  عنييييييوان  بييييييه  جنييييييگ  روزهييييييای  نخسييييييتین  همييييييان  از 

بييييييرای خييييييود  ملييييييی  یييييييک وظیفييييييه  ن را  اآ بييييييود و  بييييييه جبهييييييه  متعهييييييد در فکيييييير رفتيييييين 

 2 تیييييييپ  فرماندهييييييی  جبهييييييه،  در  تواليييييييييي  منظييييييم  شييييييهيد  می کييييييرد.  قلمييييييداد 

افييييييراد  حالی کييييييه  در  و  بييييييود  دار  عهييييييده  را  )ع(  77 پیروز ثامن االئمييييييه  لشييييييکر 

تمييييييام  در  شييييييخصًا  می کييييييرد،  تشييييييویق  شييييييجاعت  و  صبيييييير  بييييييه  را  سييييييربازانش  و 

صحنه های نبرد حضور داشت. 

سييييييردار  ایيييييين  سييييييرانجام  جبهييييييه،  در  شييييييکوه  بييييييا  حضييييييور  ميييييياه  چنييييييد  از  پييييييس 

عملیاتييييييی  منطقييييييه  در   1359 ميييييياه  ذر  اآ نهييييييم  و  بیسييييييت  در  بزرگ اسييييييالم 

نايييييييل  شييييييهادت  واالی  مقييييييام  بييييييه  بعثييييييی  دشييييييمنان  بييييييا  درگیييييييری  حیيييييين  جنييييييوب 

مييييييد و پیکيييييير مطهييييييرش بعييييييد از انتقييييييال بييييييه مشييييييهد در حييييييرم مطهيييييير امام رضييييييا )ع(  اآ

به خاک سپرده شد.

امير شهید محمود منظم توالیييی
فرمانده تيپ دوم لشكر 77 پيروز ثامن االئمه )ع(
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سردار شهيد محمد ناصر ناصري
نماينده فرهنگي ايران در افغانستان

از  گازار  روسييييييتای  در   1340 سييييييال  در  ناصييييييري  محمدناصيييييير  شييييييهيد 

در  كودكييييييي اش  شييييييد.  متولييييييد  مذهبييييييي  خانييييييواده اي  در  بیرجنييييييد  توابييييييع 

راهييييييي  تحصيييييييل،  ادامييييييه  منظييييييور  بييييييه  ن  اآ از  پييييييس  و  گذشييييييت  زادگاهييييييش 

تظاهييييييرات  و  انقالبييييييي  مبييييييارزات  دوران  در  شييييييد.  بيرجنييييييد  شهرسييييييتان 

مردم ايران عليه رژيم شاه از نيروهاي مؤثر بود.

كميتييييييه  عضويييييييت  انقالب اسييييييالمي به  پيييييييروزي  بييييييا  ناصييييييري  شييييييهيد 

ادامييييييه  بييييييراي  را  پاسييييييداران  سييييييپاه  بعييييييد  مدتييييييي  مد.  انقالب اسييييييالمي دراآ

فرماندهييييييي  بييييييه   1362 سييييييال  اوايييييييل  در  و  كييييييرد  انتخيييييياب  خدمييييييت 

اييييييين  در  او  درخشييييييان  فعاليت هيييييياي  از  يكييييييي  رسيييييييد.  بيرجنييييييد  سييييييپاه 

و  قائيييييين  در  نييييييان  اآ غائلييييييه  دفييييييع  بييييييه  بودكييييييه  منافقييييييان  بييييييا  مبييييييارزه  سييييييال ها، 

جهييييييادي  فعاليت هيييييياي  بييييييه  ناصييييييري  شييييييهيد  دلبسييييييتگي  انجاميييييييد.  بيرجنييييييد 

سييييييتاد  در  سييييييال64  شييييييد.  ايجيييييياد  ايييييييام  همييييييين  در  نيييييييز  افغانسييييييتان  مييييييردم 

دشييييييمن  و  ضدانقييييييالب  گروهك هيييييياي  بييييييا  مبييييييارزه  بييييييه  شييييييهدا  لشييييييكر ويژه 

وكيتييييييف  دسييييييت  ناحيييييييه  از  بييييييار  دو  مييييييدت  اييييييين  در  او  پرداخييييييت.  بعثييييييي 

جمهييييييوري  فرهنگييييييي  نماينييييييده  مسييييييئوليت اش  خرييييييين  اآ شييييييد.  مجييييييروح 

تالشييييييي  هيچ گونييييييه  از  مييييييدت  اييييييين  در  و  بييييييود  افغانسييييييتان  در  اسييييييالمي ايران 

گروه هيييييياي  بييييييين  اختييييييالف  رفييييييع  و  افغانسييييييتان  مييييييردم  بييييييه  كمييييييك  بييييييراي 

علي رغييييييم  نيييييييز  شييييييريف  مييييييزار  سييييييقوط  روزهيييييياي  و  نكييييييرد  دريييييييغ  مجاهييييييد 

اين شييييييهر  سييييييقوط  بييييييا  اينكييييييه  تييييييا  مانييييييد.  مييييييردم  كنييييييار  در  وضعيييييييت،  ناپايييييييداري 
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بچه هاي حاجي

سييييييه  مييييييد،  اآ خواسييييييتگاري ام  بييييييه  ناصييييييري  شييييييهيد  كييييييه  زمانييييييي  يييييييد  مي اآ يييييييادم 

همييييييان  ودر  بييييييود  داده  قييييييرار  خييييييود  پوشييييييش  تحييييييت  را  بي سرپرسييييييت  فرزنييييييد 

خواهيييييييد  ميييييين  فرزنييييييد  سييييييه  مييييييادر  شييييييما  گيفييييييت:  ميييييين  بييييييه  ابتدايييييييييي  صحبت هيييييياي 

محمييييييد  داشييييييتند.  حضييييييور  مييييييا  عروسييييييي  مراسييييييم  در  حتييييييي  بچه هييييييا  اييييييين  شييييييد. 

مي كييييييرد  برقييييييرار  ارتبيييييياط  ن هييييييا  اآ بييييييا  بييييييود  جبهييييييه  در  كييييييه  مدتييييييي  تمييييييام  در  حتييييييي 

بچه هييييييا  اينكييييييه  تييييييا  مي فرسييييييتاد  غييييييذا  برايشييييييان  و  مي پرسيييييييد  را  نييييييان  اآ احييييييوال  و 

سيييييير  بيييييير  رفتيييييين  هرگييييييز  پدرشييييييان،  فييييييوت  بعييييييد  كردنييييييد،  ازدواج  و  شييييييدند  بييييييزرگ 

مزار پدر فراموش شان نمي شود.

راوي:  همسر شهيد

اسييييييالمي ايران  جمهييييييوري  كنسييييييولگري  در  سييييييال1377  مييييييرداد   17 در 

شييييييهادت  بييييييه  طالبييييييان  جنايتييييييكار  نيروهيييييياي  دسييييييت  بييييييه  شييييييريف  مييييييزار  در 

رسيد.

 شهيد ناصري در جمع مجاهدان افغان
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سردار شهيد محمدمهدي  خادم الشريعه   
فرمانده تيپ 21 امام رضا )ع(

 1337 ميييييياه   خييييييرداد  در  خادم الشييييييريعه   مهييييييدي  محمييييييد  شييييييهيد  سييييييردار 

عالقييييييه   واسييييييطه   بييييييه   پييييييدر  گشييييييود.    جهييييييان   بييييييه   ديييييييده   سييييييرخس   درشهرسييييييتان  

سييييييكونت   برگزيييييييد.  دوره  بييييييراي   را  مقييييييدس   مشييييييهد  هشييييييتم)ع(   امييييييام   بييييييه  

اييييييين   گذرانييييييد .  در  دبيرسييييييتان هاي علوي و  ابوسييييييعيد  در  را  دبيرسييييييتان 

بارهييييييا  و  جسييييييت   شييييييركت   ستمشيييييياهي   رژيييييييم   بييييييا  مبييييييارزه   و  قيييييييام   در  دوران  

نقشه هاي ساواك  را براي  دستگيري  خود خنثي   كرد.  

تشييييييكيالتي ،  روحيييييييه   شييييييد.  پاسييييييداران   سييييييپاه   وارد  انقييييييالب   پيييييييروزي   از  پييييييس  

فرماندهييييييي   مسييييييئوليت   دفتيييييير  شييييييد  باعييييييث   او  متييييييين   ورفتييييييار  خييييييوب   برخييييييورد 

خلبانييييييي   فشييييييرده   دوره   شييييييود.  وي محييييييول   بييييييه   را  خراسييييييان   پاسييييييداران   سييييييپاه  

طييييييرح   جنوب شييييييد.  جبهه هيييييياي   عييييييازم   سييييييپس   و  گذرانييييييد.  تهييييييران   در  را 

 21 تيييييييپ   تشييييييكيل   بييييييا  و  داد  ارائييييييه  را  نيروهيييييياي   خراسيييييياني   سيييييياماندهي  

امام رضا)ع( اولين  فرمانده  اين  تيپ  گرديد.  

بييييييه   را  بزرگييييييي   موريت هيييييياي   ماأ تيييييييپ ،  فرماندهييييييي   خطييييييير  مسييييييئوليت   در 

فرمييييييود:  امييييييام   امييييييت )ره (  كييييييه   فريييييييد  اآ حماسييييييه   چنييييييان   درچزابييييييه   رسييييييانيد.  انجييييييام  

حييييييول  و  بييييييه   اعجيييييياز  اييييييين   و  بييييييود  حداعجيييييياز  در  چزابييييييه   در  مييييييا  رزمنييييييدگان   »كار 

تيييييييپ   بييييييه   خصوص رزمنييييييدگان   رزمنييييييدگان   تييييييوان   پيييييير  بييييييازوان   در  الهييييييي   قييييييوه  

21 امام  رضا)ع( به  فرماندهي  اين  سردار شهيد نمايان  شد.« 

پدافنييييييد  شييييييد  ابييييييالغ   رضييييييا)ع(  امييييييام   تيييييييپ 21  بييييييه   كييييييه   موريتييييييي   ماأ نخسييييييتين  
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همراهييييييي   خادم الشييييييريعه با  كييييييه   بييييييود  شييييييده   بسييييييتان   زاد  اآ شييييييهر  از  بخشييييييي  

صالبييييييت   بييييييا  را  خييييييود  موريييييييت   ماأ گام   اولييييييين   امييييييرش،   تحييييييت   نيروهيييييياي  

كوبيدنييييييد.  هييييييم   در  چّزابييييييه   در  را  عييييييراق   سيييييينگين   ارتييييييش   وتهاجييييييم   برداشييييييتند 

باشيييييييم   متوجييييييه   كييييييه   مي بريييييييم   خادم الشييييييريعه پيي   كار  اهميييييييت   بييييييه   زمانييييييي  

هدايت نيروهايييييييش   مسييييييتقيم  طييييييور  بييييييه  و  بييييييوده  منطقييييييه   در  شييييييخصا  صييييييدام  

نحييييييو  بييييييه   عمليييييييات   ن   اآ در  رضييييييا)ع(  امييييييام    21 تيييييييپ   داشييييييت .   عهييييييده   بيييييير  را 

يييييييادگار  بييييييه   خييييييود  از  را  چّزابييييييه   وحماسييييييه   درخشيييييييد  تحسييييييين برانگيزي  

گذاشت . 

عمليييييييات   در  فييييييراوان   رشييييييادت هاي   از  پييييييس   الشييييييريعه   خييييييادم   شييييييهيد  سييييييردار 

چنييييييد  بسييييييزايييي   داشييييييت ،  نقييييييش   خرمشييييييهر  زادسييييييازي   دراآ كييييييه  بيت المقييييييدس  

 1361 اردي بهشييييييت    31 سييييييپيده دم   در  خرمشييييييهر  زادي   اآ از  قبييييييل  روز 

ستاره  عمرش  همچون  هاللي   ناتمام  به  خسوف گراييد. 

قا تهراني هم سنگري با ميرزا جواد اآ

قييييييا  اآ جييييييواد  ميييييييرزا  بييييييود،  فرمانييييييده  منطقييييييه  در  مهييييييدي  قييييييا  اآ كييييييه  مدتييييييي  در 

قامهييييييدي  اآ بييييييه  خاصييييييي  عالقييييييه  ايشييييييان  مدنييييييد.   اآ منطقييييييه  بييييييه  مرتبييييييه  دو  تهرانييييييي 

و  رام  اآ خيلييييييي  قييييييا  اآ جييييييواد  ميييييييرزا  بييييييود.  او  سيييييينگر  در  اوقييييييات  اكيثيييييير  و  داشييييييت 

مي بييييييرد،  تشييييييريف  مهييييييدي  قييييييا  اآ سيييييينگر  بييييييه  كييييييه  زمانييييييي  ولييييييي  بييييييود.  كم حييييييرف 

قييييييا  اآ جييييييواد  ميييييييرزا  خييييييود  مي نمييييييود.  او  بييييييا  صحبييييييت  صييييييرف  را  طوالنييييييي  مييييييدت 

مي شييييييد  فييييييارغ  كار  اييييييين  از  كييييييه  مواقعييييييي  در  و  مي كييييييرد  شييييييليك  خمپيييييياره 

قا مهدي بود.  بيشتر در سنگر اآ

راوي: هادی سعادتی از هم رزمان شهيد  
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سردار شهيد 

محمدجواد مهديان پور
رئيس ستاد قرارگاه ثامن االئمه )ع( سپاه

در   1330 زمسييييييتان  روز  نخسييييييتين  در  پييييييور  مهديييييييان  شييييييهيد  سييييييردار 

شييييييهر  همييييييين  در  را  نوجوانييييييي  و  كودكييييييي  دوران  مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه  نيشييييييابور 

بييييييا توجييييييه  اعييييييزام شييييييد.  بييييييه خدمييييييت نظييييييام وظیفييييييه  كييييييرد. سييييييال 1348  سييييييپري 

و  شاهنشيييييياهی  ویييييييژه  گارد  بييييييه  داشييييييت،  كييييييه  باالیييييييييي  اسييييييتعداد  و  نبييييييوغ  بييييييه 

تييييييا  شييييييد  زمینييييييه ای   شييييييناخت،  همیيييييين  و  يافييييييت  راه  زمييييييان  طاغييييييوت  کاخ 

شييييييکار  اآ و  پنهييييييان  مبييييييارزه  بييييييه   شييييييروع  بيشييييييتري  گاهييييييی  اآ بييييييا  بعييييييد  سييييييال هاي 

با رژیم كند.

شييييييد، اما  نیشييييييابور  شييييييهربانی  رئیييييييس  اّولیيييييين  اسييييييالمي،  انقييييييالب  پیييييييروزی  بعييييييد 

جييييييزو  ارتش20میلیونييييييی،  تشييييييکیل  اي  بيييييير  امييييييام)ره(  فرمييييييان  صييييييدور  از  پييييييس 

هم زمييييييان  فرماندهييييييي،  و  مديريييييييت  وجييييييود  بييييييا  شييييييد.  نیشييييييابور  بسييييييیج  پایه گييييييذاران 

رزمنييييييدگان  مييييييوزش  اآ در  كييييييه  را  شهید هاشييييييمي نژاد  و  امام رضييييييا)ع(  پييييييادگان  دو 

در  و  مي رفييييييت  جبهييييييه   بييييييه  دائمييييييًا  گرفييييييت،  عهييييييده  بيييييير  را  مهمي داشييييييت  نقييييييش 

شييييييدن  دار  عهييييييده  بييييييا  نهایييييييت  در  می جسييييييت.او  شييييييرکت  مختلييييييف  عملیات هييييييای 

همیيييييين  در  جنييييييگ  از  پييييييس  سييييييال  شييييييش  تييييييا  امام رضييييييا)ع(  لشييييييکر 21  فرماندهييييييی 

سمت انجام وظیفه كرد.

تغییييييييرات  کييييييه  شييييييد  واگييييييذار  وی  بييييييه  سييييييپاه  کّل  دژبانييييييی  فرماندهييييييي  سييييييال 1373 

ورد. همه جانبه و ارزنده ای را در این یگان به وجود اآ

بييييييه  شييييييیمیایييی   جراحييييييت  ثييييييار  اآ حييييييّد  از  بیييييييش  بييييييروز  خاطيييييير  بييييييه   1375 سييييييال 

فرازي فرازي از 

وصیت نامه:

»همان گونه که این انقالب 

نور امیدی است در دل 

مستضعفاِن جهان، خاری 

است بر چشم مستکبران 

و زورمندان عالم. از این رو 

الزم است تا اآخرین لحظه 

زندگی و تا اآخرین قطره 

خون، از این نعمت خدادادی، 

یعنی انقالب اسالمي حفاظت 

و حراست نمود؛ حفظ این 

انقالب خاّص عّده و دسته ای 

نیست، بلکه بر همه، چه زن 

و چه مرد الزم است؛ خصوصًا 

بر ما که خود را پاسدار 

انقالب اسالمي مي دانیم.«
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بازنشسييييييتگی  نييييييا خواسييييييته تيييييين داد امييييييا او کييييييه مييييييرغ روحييييييش بييييييه محیييييييط معنييييييوی 

فراخييييييوان  بييييييه  سييييييال 1377  و  برنتافييييييت  را  بیييييييرون  جييييييّو  بييييييود،  خييييييو گرفتييييييه  سييييييپاه 

سييييييتاد  رئيييييييس  عنييييييوان  وبييييييه  گيفييييييت  لبیييييييک  سييييييپاه،  در  خدمييييييت  بييييييرای  مجييييييّددش 

قرارگاه ثامن االئمه )ع( سپاه مشغول به كار شد. 

انجييييييام  حیيييييين  خييييييرداد 1379  سييييييّوم  صبييييييح گاه  در  سييييييرانجام  عزيييييييز،  شييييييهيد  اييييييين 

را  حييييييق  دعييييييوت  نيشييييييابور   - مشييييييهد  محييييييور  در  تصييييييادف  حادثييييييه  در  موریييييييت،  ماأ

لبیک گيفت.

زنگ نيمه شب

بدهييييييم.  خانييييييواده اش  بييييييه  تييييييا  دادنييييييد  ميييييين  تحویييييييل  را  او  وسييييييایل  بعضييييييی  و  کیييييييف 

ن را برداشييييييتم تييييييا احیانييييييًا اگيييييير کسييييييی  یييييييک تلفيييييين همييييييراه هييييييم بیيييييين وسييييييایل بييييييود. اآ

زنگ زد، بدون جواب نماند. 

شييييييب  نیمه هييييييای  خوابیييييييدم.  و  کييييييردم  خامييييييوش  را  موبایييييييل  گوشييييييی  شييييييب  خيييييير  اآ

شيييييياید  کييييييردم  فکيييييير  و  شييييييدم  گیييييييج  پریييييييدم.  خييييييواب  از  ن  اآ زنييييييگ  صييييييدای  بييييييا 

مي کنييييييم.  اشييييييتباه  دارم  کييييييه  فهمیييييييدم  کمي دّقييييييت  بييييييا  اّمييييييا  ام،  نکييييييرده  خاموشييييييش 

موقييييييع  ایيييييين  هييييييم  ن  اآ مي زنييييييد،  زنييييييگ  چييييييرا  پييييييس  کييييييه  شييييييد  ايجيييييياد  سييييييئوال  برايييييييم 

شب که ساعت حدود 3بامداد است؟ به هر حال دوباره خوابیدم.

را  همراهييييييش  تلفيييييين  گيفتنييييييد:  کييييييردم،  صحبييييييت  شييييييان  خانييييييواده  بييييييا  کييييييه  بعييييييدًا 

طييييييوری تنظیييييييم کييييييرده بييييييود کييييييه هيييييير شييييييب سيييييياعت یييييييک ربييييييع بييييييه سييييييه زنييييييگ بزنييييييد 

تا برای خواندن نماز شب بيدار شود.

راوي: محمد وارسته، هم رزم شهيد
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امير شهید

 محمد جعفر نصر اصفهانی
فرمانده تيپ يكم لشكر 77 پيروز ثامن االئمه )ع(

مقطييييييع  تييييييا  را  خييييييود  مد.تحصیييييييالت  اآ دنیييييييا  بييييييه  اصفهييييييان  در   1339 سييييييال  در 

اینکييييييه  انقالب اسييييييالمي با  پیييييييروزی  جریييييييان  در  گذرانييييييد.  اصفهييييييان  در  دیپلييييييم 

انقييييييالب  بييييييا  جوانييييييان  روشيييييينگری  جهييييييت  در  مؤثييييييری  نقييييييش  بييييييود  جييييييوان  خييييييود 

از  پييييييس  و  شييييييد  ارتييييييش  افسييييييری  دانشييييييگاه  وارد   1361 سييييييال  در  داشييييييت.  

موختگي در سال 1364 به منطقه کردستان عزیمت كرد. دانش اآ

گردان هييييييای  و  گروهييييييان  فرماندهييييييی  مسييييييئولیت  عملیييييييات،  ده هييييييا  در  وی 

شييييييد.  دار  عهييييييده  را  تييييييکاور   23 لشييييييکر  تیپ هييييييای  از  یکييييييی  فرماندهييييييی  و  تييييييکاور 

از  تييييييوپ  ترکييييييش  اثيييييير  بيييييير  کشييييييور  غييييييرب  شييييييمال  در  تحمیلييييييی  جنييييييگ  اواخيييييير  در 

بمبيييييياران  اثيييييير  بيييييير  نیييييييز  ن  اآ از  پييييييس  و  مجييييييروح  به شييييييدت   سييييييینه  و  نخيييييياع  ناحیييييييه 

شیمیایييی دشمن  مجروح شیمیایييی شد.

شييييييمال  و  غييييييرب  عملیاتييييييی  مناطييييييق  بييييييه  دوبيييييياره  مييييييداوا  ميييييياه  شييييييش  از  پييييييس  او 

پیييييييروز   77 لشييييييکر  یييييييک  تیييييييپ  فرماندهييييييي  کييييييه  حالييييييی  در  و  برگشييييييت  غييييييرب 

سييييييمانی  اآ باعييييييث  سييييييپس  و  مجييييييروح  بييييييود،  دار  عهييييييده  را  االئمييييييه )ع(  ثاميييييين 

شدنش گرديد.

اسييييييت،  شييييييهید  هم رزمييييييان  از  یکييييييی  کييييييه  مبارکييييييی  حسييييييین  زاده  اآ سييييييرگرد 

منتقييييييل  مشييييييهد  بييييييه  کييييييه  بييييييود  کييييييرده  نييييييذز  صلييييييوات  »شييييييهید 14هييييييزار  مي گویييييييد : 

حييييييرم  بييييييه  مسييييييتقیم  گيفييييييت:  مييييييد،  اآ مشييييييهد  بييييييه  او  انتقييييييال  امریييييييه  وقتييييييی  و  شييييييود 

مي روم و خودم را به امام رضا)ع( معرفی مي کنم.«

 فرازي از وصیت نامه:

 ذرات وجودم به وحدانیت و 

رسالت حضرت محمد )ص( 

و والیت حضرت علی )ع( 

و یازده فرزند معصوم فرزند 

ابوطالب شهادت مي دهد.

- ای خدای بزرگ، رهبر 

عزیز انقالب اسالمي را تا ظهور 

اآخرین ذخیره ات حفظ فرما 

و با ظهورش این ملت بزرگ 

مظلوم را از درد مظلومیت 

رها کن.
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اميرخلبان شهيد عزيز ا... جعفرى 

جهييييييان  بييييييه  چشييييييم  نيشييييييابور  در   فروردييييييين 1331  نهييييييم  جعفييييييرى  عزيييييييز ا...  شييييييهيد 

نيييييييروى  دانشييييييكده ى  در  گرفييييييت.  خّيييييييام  دبيرسييييييتان  از  را  رياضييييييى  ديپلييييييم  گشييييييود. 

در  و  رفييييييت  اآمريييييييكا  بييييييه  خلبانييييييى  دوره ى  1354بييييييراي  سييييييال  شييييييد.  قبييييييول  هوايييييييييى 

سييييييال 1356 بييييييه كشييييييور برگشييييييت. او اّولييييييين نفييييييرى بييييييود كييييييه بييييييا جييييييت» اف پنييييييج« 

پرواز كرد. 

بييييييود،  گذرانييييييده  مريييييييكا  اآ در  را  اآموزشييييييى  دوره ى  پهلييييييوى  فاسييييييد  نظييييييام  در  چنييييييد  هيييييير 

كييييييرد.  سييييييرپيچى  شاهنشيييييياهى  نظييييييام  در  خدمييييييت  انقالب اسييييييالمي از  غيييييياز  اآ بييييييا  ولييييييى 

بييييييه دليييييييل اقدامييييييات ضييييييد حكومييييييت پهلوي،تحييييييت تعقيييييييب  قبييييييل از سييييييال 1357 

نجييييييا بييييييود. در تظاهييييييرات  قييييييرار گرفييييييت و بييييييه نيشييييييابور برگشييييييت و تييييييا سييييييقوط رژيييييييم در اآ

در  بسيييييييجى ها  ماننييييييد  بييييييود،  خلبييييييان  اينكييييييه  بييييييا  و  مى كييييييرد  شييييييركت  راهپيمايييى هييييييا  و 

خيابان ها كشيك مى داد. 

 او جييييييزو اّولييييييين خلبان هايييييييييى بييييييود كييييييه پييييييرواز سرنوشييييييت سيييييياز پاسييييييخ بييييييه دشييييييمن را 

يكييييييى  انجييييييام دادنييييييد.  در  فرونييييييد هواپيمييييييا  بييييييه همييييييراه 140  در دومييييييين روز جنييييييگ  

چييييييون  مى كييييييرد.  منهييييييدم  را  عييييييراق  مهييييييم  بسيييييييار  ارتباطييييييى  پييييييل  بايييييييد  مورّيت هييييييا  ماأ از 

نجييييييا در حييييييال عبييييييور بودنييييييد.  بييييييه بيييييياالى پييييييل رسيييييييد، ماشييييييين ها و افييييييراد غييييييير نظامييييييي از اآ

نجييييييا عبييييييور كردنييييييد، پييييييل را منهييييييدم كييييييرد  نجييييييا دور شييييييد و بعييييييد كييييييه ماشييييييين ها از اآ از اآ

كه اين جريان از طريق رسانه هاى جمعى جهان پخش شد. 

هييييييدف  هواپيميييييياي اش  عملياتييييييي،  در  كييييييه  بييييييود  گذشييييييته  جنييييييگ  از  روز  پنييييييج  تنهييييييا 

قرار گرفت و به شهادت اش انجاميد.
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روسييييييتاي  در   1340 سييييييال  اردي بهشييييييت  دوم  در  زاده  محمييييييد  شييييييهيد  سييييييردار 

بييييييا  او  جوانييييييي  و  نوجوانييييييي  .دوران  گشييييييود.  جهييييييان  بييييييه  ديييييييده  بجنييييييورد  »نييييييوده« 

حضييييييور  خاطييييييره  و  ييييييياد  هنييييييوز  و  بييييييود  انقالب اسييييييالمي هم زمان  گيييييييري  اوج  سييييييال هاي 

او در مبارزه با رژيم ستمشاهي براي اطرافيانش زنده است.

نييييييداي  كييييييه  بييييييود  كسيييييياني  نخسييييييتين  از  انقالب اسييييييالمي،  پيييييييروزي  از  پييييييس 

رسييييييما   1361 سييييييال  كييييييرد.  اجابييييييت  را  بسيييييييج   بييييييه  پيوسييييييتن  امام خميني)ره(بييييييراي 

وارد سپاه شد. 

او  جانانييييييه  دفيييييياع  زد.  رقييييييم  اش  زندگييييييي  در  تييييييازه اي  فصييييييل  تحميلييييييي  جنييييييگ  غيييييياز  اآ

1362زمينييييييه  سييييييال  در  خيبيييييير  عمليييييييات  در  مجنييييييون  جزيييييييره  خييييييط  تثبيييييييت  در 

اآشيييييينايييي  اييييييين  و  كييييييرد  فراهييييييم  شوشييييييتري  نورعلييييييي  شييييييهيد  سييييييردار  بييييييا  را  اآشيييييينايييي اش 

همييييييراه  را  او  بلوچسييييييتان،  و  سيسييييييتان   88 پاييييييييز  در  شييييييهادت اش  لحظييييييه  تييييييا 

در  كننييييييده  شييييييركت  خراسيييييياني  رزمنييييييدگان  نگه داشييييييت.  خراسيييييياني  بييييييزرگ  سييييييردار 

رشييييييادت هاي  و  دشييييييمن  حمييييييالت  دفييييييع  خاطييييييره   ،1363 سييييييال  در  بييييييدر  عمليييييييات 

تيييييييپ  فرمانييييييده  برونسييييييي،  شييييييهيد  سييييييردار  هنگامي كييييييه  را  شييييييهيد محمد زاده 

جواد االئمه)ع( به شهادت رسيده بود، به خاطر دارند.

بعييييييد از عمليييييييات بييييييدر بييييييه عنييييييوان جانشييييييين فرمانييييييده يييييييگان دريايييييييييي لشييييييكر 5نصيييييير بييييييه 

عمليات هيييييياي  ديگيييييير  و  والفجيييييير 8  عمليييييييات  در  حضييييييور   پرداخييييييت.  خدمييييييت  ادامييييييه 

 8 و  نصيييييير6  عمليييييييات  ماننييييييد  غييييييرب  و  جنييييييوب  اسييييييالم در  سييييييپاه  كوچييييييك  و  بييييييزرگ 

حلبچييييييه  اآزادي  بييييييه  كييييييه  عييييييراق  خيييييياك  درعمييييييق   10 كربييييييالي  و  بيت المقييييييدس2  و 

سردار شهيد رجبعلي محمد زاده

فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان
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انجاميييييييد، از ديگيييييير خاطييييييرات بييييييه جييييييا مانييييييده از فرمانييييييده گييييييردان خييييييط شييييييكن نصيييييير  ا... 

از  مدتييييييي  بييييييراي  را  او  كربييييييالي4  عمليييييييات  جريييييييان  در  شييييييديد  زخمي شييييييدن  اسييييييت. 

حضييييييور در جبهييييييه دور داشييييييت، امييييييا هنييييييوز بهبييييييودي كافييييييي نيافتييييييه بييييييود كييييييه بييييييار ديگيييييير 

در جمع رزمندگان حضور يافت. 

بعييييييد جنييييييگ ، دوره عالييييييي نظامي دافييييييوس را بييييييا موفقيييييييت پشييييييت سيييييير گذاشييييييت و در 

از  و   شييييييد  منصييييييوب  )ع(  جواد االئمييييييه  تيييييييپ  سييييييتاد  رئيييييييس  عنييييييوان  بييييييه  اآذر 1369 

سييييييال 1373 تييييييا پايييييييان 1376 بييييييه عنييييييوان جانشييييييين فرمانييييييده اييييييين تيييييييپ، مسييييييئوليت 

90 كيلومتر از نوار مرزي با عراق را بر عهده گرفت. 

كييييييه  بييييييود  نشييييييده  خشييييييك  تنييييييش  بيييييير  غربييييييي،  مرز هيييييياي  از  بازگشييييييت  عييييييرق  هنييييييوز 

خطييييييوط  راهييييييي  كشييييييور  شييييييرق  در  اشييييييرار  شييييييرارت  بييييييا  مقابلييييييه  بييييييراي   77 تابسييييييتان 

تيييييييپ  فرمانييييييده  عنييييييوان  بييييييه  زمييييييان  همييييييين  در  و  گرديييييييد  جنييييييوب خراسييييييان  در  مييييييرزي 

جواد االئمييييييه )ع( منصييييييوب شييييييد.  سييييييال 1381 بييييييه عنييييييوان معيييييياون عمليييييييات لشييييييكر 

بييييييه عنييييييوان  تييييييا سييييييال 1384  كييييييه  بييييييه كار شييييييد؛ مسييييييئوليتي كييييييه  5 نصيييييير مشييييييغول 

فرمانده تيپ جواد االئمه )ع(  منصوب شد، ادامه يافت.

 نييييييا امنييييييي در جنييييييوب شييييييرق كشييييييور باعييييييث شييييييد تييييييا در كنييييييار سييييييردار شييييييهيد شوشييييييتري 

و  سييييييلمان  مسييييييتقل  تيييييييپ  مسييييييئوليت  و  گييييييردد  بلوچسييييييتان  و  سيسييييييتان  راهييييييي 

تغييييييييرات  ايجيييييياد  بييييييا  گيييييييرد.  عهييييييده  بيييييير  را  حسييييييني  شييييييهيد  قييييييرارگاه  فرماندهييييييي 

وي  بييييييه  بلوچسييييييتان  و  سيسييييييتان  سييييييلمان  سييييييپاه  فرماندهييييييي  سييييييپاه،  در  سيييييياختاري 

بييييييا  مهيييييير 1388  خونييييييين 26  صبييييييح گاه  در  كييييييه  مسييييييئوليتي  اآخرييييييين  شييييييد.  سييييييپرده 

بييييييه  بلوچسييييييتان  و  سيسييييييتان  اسييييييتان  سييييييرباز  شهرسييييييتان  در  ملكوتييييييي اش  روح  پييييييرواز 

پايان رسيد.
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شييييييهيد  مي شناسييييييند.  بابانظيييييير  نييييييام  بييييييا  را  نظرنييييييژاد  سييييييردار  خراسييييييان،  رزمنده هيييييياي 

خيلييييييي  رسييييييتمي را  شييييييهيد  خراسييييييان  »بچه هيييييياي  مي گويييييييد:  خاطراتييييييش  در  نظرنييييييژاد 

دوسييييييت داشييييييتند و بييييييه او» بابييييييا« مي گيفتنييييييد. راسييييييتش بعييييييد از شييييييهيد شييييييدن او، اييييييين 

لقب به من رسيد.« 

روسييييييتاي  بييييييه  حيييييياال  كييييييه  بوته مييييييروه  روسييييييتاي  در  سييييييال 1325  در  نييييييژاد  نظيييييير  شييييييهيد 

بييييييه  پييييييدر و برادرانييييييش در منطقييييييه فريمييييييان  مييييييد.  اآ بييييييه دنيييييييا  بابانظيييييير معييييييروف شييييييده، 

كشتي گيري شهرت داشتند. او نيز در كشتي سراآمد شد. 

بييييييا  خمينييييييي)ره(  انقالب اسييييييالمي امام  غيييييياز  اآ و   1340 دهييييييه  اول  سييييييال هاي  در  او 

نهضت اسالمي اآشنا شد و به صف مبارزان پيوست. 

 در سييييييال 49 بييييييه تيييييييم ملييييييي كشييييييتي  دعييييييوت شييييييد و در مسييييييابقات جهانييييييي كشييييييتي 

بييييييه دليييييييل وضعيييييييت سياسييييييي رژيييييييم  و وضعيييييييت  اييييييين شييييييهيد  امييييييا  مييييييدال گرفييييييت 

خاطيييييير  بييييييه  او  كشيييييييد.  رسييييييمي كنار  ورزش  از  ورزش،  حييييييوزه  در  اخالقييييييي  نامناسييييييب 

از  و  شييييييد  شييييييكنجه  و  زندانييييييي  شيييييياه،  رسييييييتاخيز  حييييييزب  در  عضويييييييت  پذيييييييرش  عييييييدم 

»صفييييييا«  نييييييام  بييييييه  سييييييازماني  در  فييييييرودي  مهييييييدي  شييييييهيد  سييييييردار  كنييييييار  در  پييييييس  اآن 

عليه شاه به مبارزه برخاست.

غيييييياز غائله كردسييييييتان،  بعييييييد پيييييييروزي انقييييييالب بييييييه جمع سييييييپاهيان پاسييييييدار پيوسييييييت و بييييييا اآ

رسييييييتمي،  شييييييهيد  شييييييد.  ديييييييار  اآن  راهييييييي  خراسيييييياني  رزمنييييييدگان  از  جمعييييييي  همييييييراه 

بييييييا دكيتيييييير چمييييييران  شييييييد. او  اآشيييييينايييي نظرنييييييژاد  فرمانييييييده  نيرو هيييييياي خراسيييييياني  واسييييييطه 

سردار شهيد محمد حسن 

نظر نژاد
»باباي رزمنده هاي خراسان«
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در نبردهاي پاوه و سوسنگرد در كنار دكيتر چمران حضور داشت.

را  فرماندهييييييي  مختلييييييف  رده هيييييياي  در  فرماندهييييييي  جنييييييگ،   طييييييول  در  نظر نييييييژاد  شييييييهيد 

قاليبيييييياف  محمدباقيييييير  شوشييييييتري،  شييييييهيد  سييييييردار  چراغچييييييي،  سردارشييييييهيد  دركنييييييار 

)شهردار كنوني تهران(، حاج اسماعيل قااآني و... تجربه كرد. 

اوسييييييت. مثال زدنييييييي  شييييييجاعت هاي  نبردهييييييا،  اييييييين  در  او  برجسييييييته  ويژگي هيييييياي  از 

محمدباقيييييير قاليبيييييياف در بيييييييان خاطييييييره اي از بابييييييا نظيييييير مي گويييييييد: »ميييييين نديييييييدم بابانظيييييير 

پشت خاكريز سرش را خم كند، او هميشه تمام قد مي ايستاد«. 

بارهييييييا  او  اوسييييييت.  صبوري هيييييياي  نظيييييير،  بابييييييا  اخالقييييييي  برجسييييييته  ويژگي هيييييياي  از  يكييييييي 

را  و...  روده اش  از  بخشييييييي  چشييييييم،  يييييييك  گييييييوش،  يييييييك  مجييييييروح  شييييييد.  به شييييييدت 

شييييييد.  شيييييييميايييي  شكسييييييت.  كمييييييرش  مهره هيييييياي  بييييييود.  داده  دسييييييت  از  جنييييييگ  در 

مجروح 92درصد جنگ، باحدود 150 تركش در بدن!  

دوسييييييتان بابييييييا نظيييييير خييييييوب بييييييه ييييييياد دارنييييييد كييييييه وقتييييييي مي خواسييييييتند بابييييييا را بخنداننييييييد 

فييييييراوان،  تركش هيييييياي  خاطيييييير  بييييييه  او  بييييييدن  و  مي كردنييييييد  نزديييييييك  او  بييييييه  را  اآهن ربييييييا 

اآهن ربا را جذب مي كرد.

در  مسييييييتقر  خراسيييييياني  نيروهيييييياي  از  بازديييييييد  بييييييراي   ،1375 مردادميييييياه  هفتييييييم 

متييييييري   2500 قلييييييه  در  حضييييييور  از  پييييييس  سرزمين مي شييييييود.  اآن  راهييييييي  كردسييييييتان، 

شييييييهيدش  ييييييياران  و  دور  سييييييال هاي  مبييييييارزه  خاطييييييرات  ييييييياداآور  كييييييه  جايييييييييي  كاني خييييييدا، 

مي انييييييدازد.  صييييييورت اش  روي  را  چفيييييييه اش  مي كشييييييد،  دراز  زمييييييين  روي  اآرام  بييييييود، 

و جان به جان اآفرين تسليم مي كند.

 حيييييياال بابيييييياي رزمنييييييده هيييييياي خراسييييييان در بهشييييييت رضيييييياي مشييييييهد درسييييييت در ميييييييان 

بييييييراي  نفيييييير  سييييييه  اييييييين  تييييييا راز دوسييييييتي  اسييييييت  او خوابيييييييده  ابراهيمي دوبييييييال  و  شييييييريفي 

هميشه فاش شود. 
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روسييييييتاهاي  از  يکييييييي  در   1341 سييييييال  اردي بهشييييييت   دهييييييم  روز  در  احمييييييد 

جوانييييييي اش  دوران  غيييييياز  اآ انقالب اسييييييالمي با  اوج گيييييييري  مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه  سييييييبزوار 

همييييييراه بييييييود، بنييييييا بيييييير اييييييين او نيييييييز ماننييييييد اغلييييييب جوانييييييان وطيييييين بييييييه جريييييييان مبييييييارزات 

امام )ره( عليه رژيم ستمشاهي پيوست. 

دريافييييييت  را  اتومکانيييييييک  رشييييييته  در  ديپلييييييم  مييييييدرک   1360 سييييييال  خييييييرداد  در 

و  پذيرفتييييييه  خلبانييييييي،  زمييييييون  اآ در  سييييييال 61  پيوسييييييت.  سپاه پاسييييييداران  بييييييه  و  كييييييرد 

دوره  سييييييال 76  شييييييد.  منتقييييييل  اصفهييييييان  بييييييه  خلبانييييييي  مييييييوزش  اآ دوره  اتمييييييام  از  بعييييييد 

پانزدهييييييم  از  و  گذرانييييييد  برزيييييييل  در  را  توکانييييييو  نيمه جنگييييييي  هواپيميييييياي  موزشييييييي  اآ

پايييييييگاه  ارزشيييييييابي  و  اسييييييتاندارد  دفتيييييير  مسييييييئول  سييييييمت  بييييييه  فروردييييييين1370 

هوايييي سپاه منصوب شد. 

پييييييادگان ولي عصر)عييييييج(  تهييييييران بازگشييييييت و در  بييييييه   اواخيييييير تابسييييييتان سييييييال 1372 

نمونييييييه  پاسييييييدار  و  گرديييييييد  خدمييييييت  بييييييه  مشييييييغول  مييييييوزش  اآ معيييييياون  سييييييمت  در 

رضايييييييييي  سرلشييييييکر  سييييييوي  1375  از  سييييييال  اسييييييفندماه  هفتييييييم  در  شييييييد.  معرفييييييي 

نيييييييروي  عمليييييييات  هواپيمايييي،معاونييييييت  مديريييييييت  مسييييييئوليت  سييييييال  مييييييدت 3  بييييييه 

واحييييييد  مديريييييييت   1377 سييييييال  مييييييرداد  بيسييييييتم  و  پذيرفييييييت  را  سييييييپاه،  هوايييييييييي 

اطالعات و عمليات نيروي هوايييي سپاه را برعهده گرفت. 

سييييييپاه،  کل  فرمانييييييده  سييييييوي  از   1379/10/27 تاريييييييخ  در  الهامي نييييييژاد  شييييييهيد 

معاونييييييت  خلبانييييييي  اآموزش هيييييياي  مديريييييييت  مسييييييئوليت  صفييييييوي،  سرلشييييييکر 

سردار شهيد احمد الهامي نژاد 
موزش هاي خلباني مسئول اآ

موزش نيروي هوايييي سپاه  معاونت اآ
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 1384/9/22 تاريييييييخ  در  و  گرفييييييت  برعهييييييده  را  سييييييپاه  هوايييييييييي  نيييييييروي  مييييييوزش  اآ

سييييييرتيپ دومييييييي  بييييييه درجييييييه  انقييييييالب  سييييييوي رهبيييييير معظييييييم  بييييييه موجييييييب حکمييييييي از 

عرفييييييه  روز  بييييييا  مصييييييادف   1384/10/19 در  نهايييييييت  در  و  گرديييييييد  مفتخيييييير 

حامييييييل  هواپيميييييياي  سييييييقوط  سييييييانحه ي  در  کشييييييور  غييييييرب  اروميييييييه  سييييييمان  اآ در 

فرماندهان نيروي زميني سپاه در سن 43 سالگي به شهادت رسيد. 

فرازي ازوصيت نامه :

را  اآن  ن  عظيم الشيييييياأ رهبييييييري  و  انقييييييالب  اييييييين  قييييييدر  ايييييييران،  عزيييييييز  مييييييردم  اي   ...«

بايسييييييتيد  دنيييييييا  پوشييييييالي  قدرت هيييييياي  برابيييييير  در  انسييييييجام  و  اتحيييييياد  بييييييا  و  بدانيييييييد 

ِن  اآ از  پيييييييروزي  ان شييييييا ء ا...  کييييييه  نماييييييييد  احديييييييت  اليييييييزال  قييييييدرت  بيييييير  تييييييوّکل  و 

و  اسييييييت  شييييييهيدان  پيييييييام  بلکييييييه  نيسييييييت؛  ميييييين  پيييييييام  اييييييين  و  اسييييييت  مسييييييتضعفان 

را  سييييييعادت  و  هدايييييييت  راه  اگيييييير  و  بييييييودم  شييييييهيدان  اييييييين  پيام شيييييينوي  هييييييم  ميييييين 

مي خواهيد، به وصيت نامه اين شهيدان مراجعه نماييد. 

بييييييه خييييييون  غشييييييته  اآ تيييييين  بييييييا  پيييييييرو حسييييييين )ع( نباشييييييم و  کييييييه  ...خداونييييييدا مپسييييييند 

مييييييرا  خداونييييييدا  نشييييييوم.  سييييييپرده  خيييييياک  بييييييه  دينييييييت  دشييييييمنان  شمشيييييييرهاي 

را  خييييييود  ايشييييييان  امييييييت  از  کييييييه  مييييييده  قييييييرار  )ص(  رسييييييول  ا...  پيشييييييگاه  خجالييييييت زده 

بييييييود،  اال ا...  الالييييييه  کلمييييييه  همييييييان  کييييييه  شييييييعار رسييييييول  ا...)ص(  از  دفيييييياع  و در  بدانييييييم 

جييييييان خييييييود را نثييييييار نمايييييييم. يييييييا سييييييّتار! حييييييرف دلييييييم را بشيييييينو و مييييييرا از فيييييييض عظيييييييم 

شهادت بي نصيب مگردان.«
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در  و  مييييييد  اآ جلييييييو  کرخييييييه  پشييييييت رودخانييييييه  تييييييا  دشييييييمن  روزهييييييا ی جنييييييگ،  اولیيييييين  در 

مسييييييتقر  اهييييييواز   اندیمشييييييک  جيييييياده   و  شييييييوش  شييييييهر  بييييييه  مشييييييرف  کرخييييييه،  حاشييييييیه 

بييييييا شييييييکل گیری خييييييط دفاعييييييی و  ایيييييين جبهييييييه،  شييييييد. حضييييييور رزمنييييييدگان اسييييييالم در 

 ،1360 سييييييال  در  )علیه السييييييالم(  مهييييييدی  امييييييام  عنييييييوان  تحييييييت  عملیاتييييييی  اجييييييرای 

عملیييييييات  گمنييييييام  شييييييهدای  مييييييزار  شييييييد.  فتح المبیيييييين  عملیييييييات  اجييييييرای  مقدمييييييه 

بیانگيييييير  زمييييييان،  اآن  مانييييييده  جييييييای  بييييييه  شييييييیارهای  و  سيييييينگرها  و  فتح المبیيييييين 

نجا خلق کردند. حماسه ای است که شیرمردان الهی در اآ

و  اسييييييت  شييييييده  واقييييييع  کرخييييييه  رودخانييييييه  غييييييرب  در  المبیيييييين  عمومي فتييييييح  منطقييييييه 

از شييييييمال بييييييه ارتفاعييييييات صعييييييب العبييييييور تييييييی شييييييکن، دالپييييييری، چيييييياه نفييييييت و تپييييييه 

)شييييييیب(  و چزابييييييه  رملييييييی  تپه هييييييای  میشييييييداغ،  ارتفاعييييييات  بييييييه  جنييييييوب  از  و  سييييييپتون 

و از غرب به مرز بین المللی )در شمال و جنوب فکه( منتهی مي شود. 

جغرافیایييييييييی  لحيييييياظ  از  دارد.  وسييييييعت  مربييييييع  کیلومتيييييير   2500 مزبييييييور  منطقييييييه 

بسييييييیار  ماهور هييييييای  تپييييييه  دارای  یادشييييييده،  ارتفاعييييييات  بيييييير  عييييييالوه  و  اسييييييت  ناهمييييييوار 

مي باشد. 

عملیييييييات فتييييييح المبیيييييين بييييييه عنييييييوان فتييييييح الفتييييييوح رزمنييييييدگان اسييييييالم کييييييه شييييييروع اآن 

یييييييه ي شييييييریفه »إنييييييا فتحنييييييا لييييييک فتحييييييًا مبینييييييًا« بييييييود  بييييييا اسييييييتخاره بييييييه قييييييراآن و الهييييييام از اآ

يادمان فتح المبين
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گييييييردان  یکصييييييد  اسييييييتعداد  بييييييه  ميييييياه1361  فروردیيييييين  بامييييييداد  سيييييياعت 30دقیقييييييه  در 

در  عييييييراق  ارتييييييش  از  گييييييردان   170 مقابييييييل  در  ارتييييييش  از  گييييييردان   35 و  سييييييپاه  از 

عین خييييييوش،  شييييييوش،  فّکييييييه،  گسييييييترده  منطقييييييه  در  همچنييييييان  دشييييييمن  حالی کييييييه 

بييييييود، در چهييييييار مرحلييييييه  کييييييرده  رایييييييييی  اآ چزابييييييه و مناطييييييق دیگييييييری از جنييييييوب صييييييف 

طرح ریزی شد. 

دشييييييمن  روی  بييييييه  رقابیييييييه  و  عین خييييييوش  تنگه هييييييای  دوم،  و  اول  درمرحلييييييه 

»ُدَویييييييرِج«  رودخانييييييه  پشييييييت  تييييييا  عييييييراق  ارتييييييش  دیگيييييير،  مرحلييييييه  دو  در  و  مسييييييدود 

عقب رانده شد.

شييييييمال  در  ایييييييران  خيييييياک  از  2400کیلومتيييييير  المبیيييييين  فتييييييح  عملیييييييات  انجييييييام  بييييييا 

شييييييد.  حاصييييييل  ابوغریييييييب،  نفييييييت  چاه هييييييای  بييييييه  دسييييييتیابی  و  زاد  اآ خوزسييييييتان 

مردمييييييي و  فراگیيييييير  جنييييييگ  نمایييييييش  المبیيييييين،  فتييييييح  عملیييييييات  مهم تریيييييين  ويژه گييييييی 

جدیييييييد  اسييييييتراتژی  و  وضعیييييييت  تحمیييييييل  نتیجييييييه  در  سييييييپاه،  رزم  سييييييازمان  تحييييييول 

بييييييه عنييييييوان  تييييييا حييييييدی کييييييه برخييييييی کارشناسييييييان از ایيييييين عملیييييييات  بييييييود  بييييييه دشييييييمن 

پیچیييييييده تریيييييين تييييييالش ایييييييران در جنييييييگ تييييييا اآن زمييييييان کييييييه خفت بارتریيييييين شکسييييييت 

غاز جنگ تااآن روز نصیب دشمن بعثي کرد، یاد کردند.    را از اآ
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ایيييييين  اسييييييت.  گرفتييييييه  قييييييرار  خوزسييييييتان  اسييييييتان  غييييييرب  شييييييمال  در  »فكييييييه« 

از  و  مييييييرزی  خييييييط  بييييييه  غييييييرب  از  َچنانييييييه،  منطقييييييه  بييييييه  شييييييمال  از  منطقييييييه 

رملييييييی  فکييييييه  منطقييييييه  می شييييييود.  محييييييدود  بسييييييتان  و  چّزابييييييه  تنگييييييه  بييييييه  جنييييييوب 

ن  اآ در  منطقييييييه،  اشييييييغال  از  بعييييييد  دشييييييمن  اسييييييت.  روان  شيييييين های  سييييييرزمین  و 

16 رده موانع در مقابل رزمندگان اسالم ایجاد کرد.

بييييييه  مي تييييييوان  منطقييييييه  اييييييين  در  گرفتييييييه  صييييييورت  عمليات هيييييياي  مهم ترييييييين  از 

مقدماتييييييي   والفجيييييير  عمليييييييات  کييييييرد.  اشيييييياره  يييييييک  والفجيييييير  و  مقدماتييييييي  والفجيييييير 

 80 مقابييييييل  در  ارتييييييش  از  گييييييردان   16 و  سييييييپاه  از  گييييييردان   48 اسييييييتعداد  بييييييه 

 1361 ميييييياه  بهميييييين   18 دقیقييييييه   30 و   21 سيييييياعت  در  عييييييراق  از  گييييييردان 

و  ایذایييييييييی  موانييييييع  وجييييييود  کييييييه  شييييييد  غيييييياز  اآ یييييييا  ا...«  یييييييا  ا...-  »یييييييا  ا...-  رمييييييز  بييييييا 

خييييييط  هرچنييييييد  شييييييد.  نیروهييييييا  پیييييييش روی  در  کنييييييدی  موجييييييب  مسييييييتحکم، 

الیه هييييييای  قالييييييب  در  متعييييييدد  موانييييييع  وجييييييود  امييييييا  شييييييد،  شکسييييييته  دشييييييمن 

زمیيييييين  4کیلومتر، موجييييييب  عمييييييق  بييييييه  زمینييييييی  در  پیچیييييييده  و  تودرتييييييو 

نيييييياکام  عملیييييييات  ظاهييييييری  اهييييييداف  و  گرديييييييد  خييييييودي  نیروهييييييای  گیرشييييييدن 

ماند.

عملیييييييات،  مييييييکان  و  زمييييييان  رفتيييييين  لييييييو  نتیجييييييه  در  و  دشييييييمن  سييييييتون  نفييييييوذ 

کمک هييييييای  ارسييييييال  و  نیروهييييييا  تجمييييييع  محييييييل  از  غربييييييی  ماهواره هييييييای  گييييييزارش 

سييييييابق  شييييييوروی  و  عربييييييی  غربييييييی،  کشييييييورهای  سييييييوی  از  تسييييييلیحاتی  و  مالييييييی 

ازخصوصیات مربوط به دوره جنگ هم زمان با این عملیات بود.

و  مقدماتييييييی  والفجيييييير  عملیات هييييييای  شييييييهدای  خييييييون  بييييييه  مزیيييييين  منطقييييييه  ایيييييين 

بقایييييييييی  مجیييييييد  باقييييييری،  حسيييييين  همچييييييون  شييييييهیدي  سييييييرداران  و  یييييييک  والفجيييييير 

شييييييهدای  همچنیيييييين  و  وینييييييی  اآ مرتضييييييی  سييييييید  شييييييهیدان اهل قلم،  سييييييید  و 

بزرگوار تفحص می باشد.

يادميان فييّکه
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تنگييييييه َچّزابييييييه نييييييام منطقييييييه ای در اسييييييتان خوزسييييييتان اسييييييت.  ایيييييين تنگييييييه در شييييييمال غربی 

در  کشیده شده اسييييييت.  بسييييييتان  بييييييه  مييييييرز  از  کييييييه  اسييييييت  جيييييياده ای  راه  در  و  بسييييييتان 

ایيييييين  هييييييور هویييييييزه جای گرفته انييييييد. دهانييييييه  تنگييييييه، تپه هييييييای شيييييينی و  ایيييييين  دو سييييييوی 

تنگه نزدیک به یک ونیم کیلومتر می باشد.

تنگييييييه چزابييييييه، از جنبييييييه نظامي بسييييييیار مهييييييم اسييييييت، زیييييييرا  بهتریيييييين و نزدیک تریيييييين 

غيييييياز جنييييييگ، نیروهييييييای ارتييييييش عييييييراق پييييييس  معبيييييير وصولييييييی بييييييه اهييييييواز می باشييييييد. در اآ

چزابييييييه  تنگييييييه  از  جنييييييگ  روز  چهارمیيييييين  در  مييييييرزی،  نييييييوار  در  درگیييييييری  روز  سييييييه  از 

زمييييييان  اآن  از  اآمدنييييييد.  پیييييييش  بسييييييتان  اکبيييييير و  تپه هييييييای  ا...  طييييييرف  بييييييه  و  عبييييييور کردنييييييد 

جریييييييان  در  روز 1360/9/8  در  اینکييييييه  تييييييا  بييييييود  دشييييييمن  اختیييييييار  در  چزابييييييه  تنگييييييه 

عملیات طریق القدس اآزاد شد. 

بييييييه  بييييييا حملييييييه  سييييييتانه عملیييييييات فتييييييح المبیيييييين در 60/11/17 نیروهييييييای عراقييييييی  در اآ

برابيييييير  تنگييييييه، حييييييدود 300 متيييييير در عمييييييق مواضييييييع خييييييودی رخنييييييه کردنييييييد. در  ایيييييين 

اجييييييرای  بييييييرای  پاسييييييداران  کييييييه سييييييپاه  نیروهایييييييييی  از  گييييييردان  اقييييييدام دشييييييمن، 18  ایيييييين 

ميييييياده کييييييرده بييييييود، بييييييه تدریييييييج بييييييه چزابييييييه اعييييييزام و بييييييا دشييييييمن  عملیييييييات فتح المبیيييييين اآ

از رزمنييييييدگان  نیامييييييد و حييييييدود 1000 تيييييين  بييييييه دسييييييت  امييييييا موفقیتييييييی  درگیيييييير شييييييدند. 

گييييييردان  چهييييييار  تاریييييييخ 1360/12/1  در  اينكييييييه  تييييييا  رسييييييیدند  شييييييهادت  بييييييه  نیييييييز  مييييييا 

عملیاتييييييی  طييييييی  باقييييييری  حسيييييين  شييييييهيد  فرماندهييييييی  بييييييه  پاسييييييداران  سييييييپاه  از  دیگيييييير 

بييييييا نييييييام امیرالمومنیيييييين)ع( از منطقييييييه رملييييييی شييييييمال تنگييييييه )تپييييييه نبعييييييه( وارد عمييييييل 

بييييييا کشييييييته شييييييدن حييييييدود 400  یييييييورش بردنييييييد کييييييه  بييييييه عراقی هييييييا  شييييييدند و از پشييييييت 

نان را از تنگه دور کردند. تن از قوای دشمن، اآ

و  پايمييييييردي  شيييييياهد  جنييييييگ،  روزهيييييياي  ترييييييين  سييييييخت  در  چزابييييييه  تنگييييييه 

ييييييياد  بييييييه  تنگييييييه  اييييييين  علييييييت  بييييييه همييييييين  بييييييود.  از خطييييييه خراسييييييان  ايثار دالورمردانييييييي  

رشادت هاي سردار شهيد عليمرداني، به نام او مزين شده است.

يادميان چّزابه
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کنييييييار  در  سوسيييييينگرد،  غربييييييي  شييييييمال  در  کوچييييييک  روسييييييتايييي  »دهالويييييييه« 

و  اسييييييالمي ايران  جمهييييييوري  کشييييييور  غربييييييي  مييييييرز  نزديکييييييي  و  بسييييييتان  جيييييياده 

عراقي هييييييا  اينکييييييه  از  پييييييس   1359 سييييييال  بييييييان  اآ اواخيييييير  در  دارد.  قييييييرار   عييييييراق  

دهالويييييييه  سييييييوي  بييييييه  وردنييييييد،  اآ در  تصييييييرف  بييييييه  را  ن  اآ پاسييييييگاه  و  »سييييييابله« 

از  عبييييييور  راه هييييييا،  از  يکييييييي  سوسيييييينگرد،  بييييييه  رسيييييييدن  بييييييراي  کردنييييييد.  حرکييييييت 

دهالويه بود.

ارتييييييش  و  سييييييپاه  از  از رزمنييييييدگان  عييييييده اي  بييييييه دهالويييييييه،  عييييييراق  ارتييييييش  يييييييورش  بييييييا 

پرداختنييييييد.  مقاومييييييت  و  مقابلييييييه  بييييييه  دليرانييييييه  داشييييييتند،  حضييييييور  منطقييييييه  در  کييييييه 

روز  در  شييييييد  انجييييييام  روز  چنييييييد  طييييييي  کييييييه  شييييييديدي  نبييييييرد  از  پييييييس  نهايييييييت  در  ولييييييي 

بييييييه  مبييييييارزه  بييييييراي  نيييييييز  ن  اآ مدافعييييييان  و  کييييييرد  سييييييقوط  دهالويييييييه  بييييييان 1359  24 اآ

سمت سوسنگرد عقب نشيني کردند. 

سييييييرانجام  و  بييييييود  بعثييييييي  دشييييييمن  اشييييييغال  در  310 روز  فقييييييط  دهالويييييييه  امييييييا 

مدنييييييي  يييييييت  ا...  اآ شييييييهيد  نييييييام  بييييييه  عملياتييييييي  1360 در  27 شييييييهريور  تاريييييييخ  در 

بييييييه  ن  اآ از  و  زاد گرديييييييد  اآ شييييييد،  اجييييييرا  و  طراحييييييي  چمييييييران  شييييييهيد  توسييييييط  کييييييه 

عشيييييياير  و  يافييييييت  جريييييييان  منطقييييييه  اييييييين  در  زندگييييييي  و  حيييييييات  ديگيييييير  بييييييار  بعييييييد 

بازگشتند. 

شييييييهادت  محييييييل  کييييييه  اسييييييت  یادمانييييييی  دهالویييييييه،  روسييييييتای  نزدیکييييييی  در 

چنييييييد  تنييييييی  همييييييراه  بييييييه  مجلييييييس(  نماینييييييده  و  دفيييييياع  )وزیيييييير  چمييييييران  دکيترمصطفييييييی 

خودنمايييييييييي  دهالويييييييه  در  يادبييييييود  بنيييييياي  ایيييييين  امييييييروز  می باشييييييد.  هم رزمانييييييش  از 

جمعييييييی  صييييييورت  بييييييه  معصومي کييييييه  خواهييييييران  قبييييييور  زیييييييارت  چنييييييد  هيييييير  مي کنييييييد. 

در این سرزمین مدفون شدند نیز خالی از لطف نیست.

یادمان دهالویيه 
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یکييييييی  مرکييييييز  سوسيييييينگرد،  غربييييييی  جنييييييوب  کیلومتييييييری   10 در  ُهویييييييزه  شييييييهر 

اشييييييغال  بييييييا  جنييييييگ  غيييييياز  اآ در  دشييييييمن  اسييييييت.  زادگان  اآ دشييييييت  بخش هييييييای  از 

در  هویييييييزه  عملیييييييات  در  کييييييرد.  محاصييييييره  را  ن  اآ عميييييياًل  هویييييييزه،  شييييييرق  و  شييييييمال 

اسييييييتقرار  محييييييل  بييييييه  و  کردنييييييد  نفييييييوذ  منطقييييييه  ایيييييين  از  رزمنييييييدگان   59/10/15

بييييييه  را  عراقييييييی  800 نیييييييروی  و  بردنييييييد  هجييييييوم  کييييييور  کرخييييييه  جنييييييوب  در  دشييييييمن 

اسارت گرفتند كه تا اآن روز بي سابقه بود. 

عملیييييييات  بييييييه  مي تييييييوان  منطقييييييه  اييييييين  در  گرفتييييييه  صييييييورت  عمليات هيييييياي  جملييييييه  از 

15 دی ميييييياه1359  در  کييييييه  کييييييرد  اشيييييياره  »نصيييييير«  گسييييييتردي  و  نامنظييييييم 

دو  و  ارتييييييش  لشييييييکر92 زرهی  و  لشييييييکر6  از  زرهييييييی  تیييييييپ  سييييييه  اسييييييتعداد  بييييييا 

همچنیيييييين  انقالب اسييييييالمی،  پاسييييييداران  سييييييپاه  نیروهييييييای  از  پیيييييياده  گييييييردان 

کار  غيييييياز  اآ و  مييييييد،  دراآ اجييييييرا  بييييييه  نامنظييييييم  جنگ هييييييای  سييييييتاد  افييييييراد  از  شييييييماری 

نیروهييييييای  از  زیييييييادی  تعييييييداد  بی سييييييابقه  به صورتييييييی  و  بييييييود  همييييييراه  موفقیييييييت  بييييييا 

بی برنامگييييييی  دلیييييييل  بييييييه  چنييييييدي  از  پييييييس  امييييييا  مدنييييييد  دراآ اسييييييارت  بييييييه  دشييييييمن 

مجبييييييور  نیروهييييييا  مييييييده،  اآ بدسييييييت  مواضييييييع  و  شييييييده  تصييييييرف  نقيييييياط  تثبیييييييت  بييييييرای 

و  ارتييييييش  نیروهييييييای  از  تعييييييدادی  رونييييييد  ایيييييين  طييييييی  کييييييه  شييييييدند  عقب نشييييييینی  بييييييه 

امييييييام  خييييييط  پیييييييرو  دانشييييييجویان  و  پاسييييييداران  از  یکصد و چهل تيييييين  بييييييه  نزدیييييييک 

هویييييييزه- سييييييپاه  فرمانييييييده  الهييييييدی-  علييييييم  سیدحسييييييین  شييييييهید  فرماندهييييييی  بييييييه 

گرفتنييييييد  قييييييرار  دشييييييمن  محاصييييييره  در  مشييييييهد(  فردوسييييييي  دانشييييييگاه  )دانشييييييجوي 

27 دی ميييييياه  در  هویييييييزه  رسييييييیدند.  شييييييهادت  بييييييه  جانانييييييه  مقاومتييييييی  از  پييييييس  و 

بييييييا خيييييياک یکسييييييان شييييييد. حييييييدود  مييييييد و  اشييييييغال نیروهييييييای دشييييييمن دراآ بييييييه   1359

زاد  اآ اردی بهشييييييت 1361  در  بیت المقييييييدس  عملیييييييات  طييييييی  بعييييييد،   16 ميييييياه 

یادمييييييان  عنييييييوان  بييييييه  امييييييروز  کييييييه  مکانييييييی  در  عزیزهويييييييزه  شييييييهداي  پیکيييييير  و  شييييييد 

شهدای هویزه می باشد، کشف شد.

یادمان ُهویييزه
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اهواز- خرمشييييييهر  جيييييياده  45کیلومتييييييری  در  »سييييييه راهی طالئیه« 

بييييييه  72 کيلومتيييييير  حييييييدود  طييييييول  بييييييه  فرعييييييی  جيييييياده  یييييييک  قرار گرفته اسييييييت. 

پاسييييييگاه طالئیييييييه  بييييييه  را  شييييييما  عييييييراق،  و  ایييييييران  مييييييرز  نزدیکييييييی  تييييييا  و  غييييييرب  سييييييمت 

طالئیييييييه«  »منطقييييييه  کیلومتييييييری  چنييييييد  شييييييعاع  تييييييا  نقطييييييه  ایيييييين  کييييييه  می رسيييييياند 

نامیده می شود. 

از  بعييييييد  کييييييه  بييييييود  بييييييدر  و  خیبيييييير  عملیاتييييييی  مهييييييم  محورهييييييای  از  یکييييييی  طالئیييييييه 

منطقييييييه  ایيييييين  در  شييييييهدا  مطهيييييير  پیکيييييير  جسييييييتجوی  بييييييرای  پايگاهييييييي  دفاع مقييييييدس 

بنييييييا  ابوالفضييييييل)ع(  نييييييام حضييييييرت  بييييييا  منطقييييييه، حسييييييینیه اي  اييييييين  در  شييييييد.  دایيييييير 

زائييييييران  میزبييييييان  اکنييييييون  منطقييييييه،  ایيييييين  شييييييهدای  یادمييييييان  عنييييييوان  بييييييه  کييييييه  شييييييده 

بني صالييييييح  و دهسييييييتان  بخييييييش هويييييييزه  تابييييييع  کربييييييالی طالئیييييييه می باشييييييد. طالئيييييييه 

است.

اسييييييت  شييييييده  واقييييييع  خرمشييييييهر  غييييييرب  منتهی الیييييييه  در  »شييييييلمچه«  مييييييرزی  منطقييييييه 

محورهييييييای  از  یکييييييی  شييييييلمچه  می باشييييييد.  بصييييييره  بييييييه  مييييييرزی  نقطييييييه  نزدیک تریيييييين  و 

بیت المقييييييدس  عملیييييييات  در  بييييييود.  خرمشييييييهر  بييييييه   59/6/31 در  دشييييييمن  هجييييييوم  

نظامي شييييييلمچه،  اهمیييييييت  بييييييه  توجييييييه  بييييييا  ولييييييی  شييييييد  زاد  اآ خرمشييييييهر  چييييييه  اگيييييير 

نگه داشييييييت  خييييييود  اشييييييغال  در  را  اآن  و  کييييييرد  دفيييييياع  اآن  از  سييييييختی  بييييييه  دشييييييمن 

يادمان طالئيييه

يادمان َشَلمچييه 



73

ایيييييين  در  متعييييييددی  دفاعييييييی  رده هييييييای  و  اسييييييتحکامات  موانييييييع،  اآن،  از  پييييييس  و 

منطقه ایجاد کرد.

ایيييييين   ،1365 ميييييياه  دی   در   5 کربييييييالی  عملیييييييات  اجييييييرای  بييييييا  اسييييييالم  رزمنييييييدگان 

رزمنييييييدگان  نقييييييش  زاد کردنييييييد.  اآ را  شييييييلمچه  و  شکسييييييتند  هييييييم  در  را  مواضييييييع 

و  بييييييارز  بسيييييييار  شييييييلمچه،  منطقييييييه  در  كربييييييالي5  عمليييييييات  در  خراسيييييياني 

بنييييييای  اسييييييالم،  رزمنييييييدگان  شييييييهادت  و  رشييييييادت  پيييييياس  بييييييه  بوده اسييييييت.  تاثير گييييييذار 

یادبودی در این منطقه ایجاد شده است. 

کييييييه شييييييرافت خييييييود را از دو حادثييييييه و دو  بييييييا شييييييرافتي اسييييييت  »شييييييلمچه« سييييييرزمين 

قافلييييييه و دو قييييييدم دريافييييييت کييييييرده اسييييييت... قافلييييييه اي از مدينييييييه بييييييه سييييييوي خراسييييييان 

حرکييييييت کييييييرد، امييييييير اييييييين قافلييييييه، حجييييييت خييييييدا، حضييييييرت علي بن موسييييييي الرضا)ع( 

بييييييود کييييييه در مسييييييير خويييييييش از بصييييييره بييييييه سييييييوي اهييييييواز بيييييير خيييييياک شييييييلمچه قييييييدم 

نهاد و شبي را در نخلستان اين منطقه بيتوته کرد.

در  شيييييييعيانش  کييييييه  گذاشييييييت  جيييييياي  بيييييير  خييييييود  از  ردپايييييييييي  مييييييوال،  ديييييييروِز  قافلييييييه 

مدنييييييد  اآ و  کشيييييييدند  را  رضييييييا)ع(  امييييييام  جيييييياده  شييييييلمچه   منطقييييييه  در  دفاع مقييييييدس، 

بييييييه  ديگيييييير  کييييييه  دادنييييييد  خييييييون  زهييييييرا )س(«  »يييييييا  فرييييييياد  بييييييا  و  کردنييييييد  سييييييپر  سييييييينه  

شييييييلمچه  در  بسيييييييجيان  امييييييروز  کاروان  بييييييا  ديييييييروز  کاروان  نزننييييييد.  سيييييييلي  اسييييييالم 

نيسييييييت؛  مييييييرزي  پاسييييييگاه  نييييييام  شييييييلمچه  ديگيييييير  کييييييه  اسييييييت  اييييييين  و  خييييييورد  پيونييييييد 

انتظييييييار.  عصيييييير  عاشييييييوراييان  نبييييييرد  صحنييييييه  و  اسييييييت  کيفيييييير  و  ايمييييييان  مييييييرز  بلکييييييه 

تييييييا عمليييييييات  ايييييييران سييييييقوط نکنييييييد،  تييييييا  ييييييياران خمينييييييي)ره( در شييييييلمچه ايسييييييتادند 

عمليييييييات  و  شييييييلمچه  در  نصيييييير  لشييييييکر5  شييييييديد  درگيييييييري  بيت المقييييييدس و 

زيبيييييياي  و  کم نظييييييير  حماسييييييه هاي  نهايييييييت  در  و   4 کربييييييالي  سييييييپس  و  رمضييييييان 

کربالي 5 را خلق کنند.
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بييييييه  رضييييييا)ع(  21 امييييييام  تيييييييپ  گيفييييييت  بايييييييد  چزابييييييه  تنگييييييه  موقعيييييييت  مييييييورد  در 

و  ولي ا...چراغچييييييي  شييييييهيد  معاونييييييت  و  خادم الشييييييريعه  شييييييهيد  فرماندهييييييي 

تا 600  نيييييييروي   500 اسييييييتعداد  بييييييا  نظرنييييييژاد  شييييييهيد  عمليييييييات  فرماندهييييييي 

تقويييييييت  دشييييييمن  حمييييييالت  مقابييييييل  دفاعييييييي  در  مرحلييييييه  سييييييه  پياده طييييييي 

شييييييجاعانه  و  مردانييييييه  عييييييراق  دندان مسييييييلح  تييييييا  سه لشييييييکر  برابيييييير  در  و  شييييييدند 

در  مقاومتشييييييان  شييييييكوه  و  جلييييييوه  كييييييه  كردنييييييد  مقاومييييييت  و  ايسييييييتادند 

عليمردانييييييي  شييييييهيد  فرماندهييييييي  بييييييه  تنگه چزابييييييه  خط مقييييييدم  حماسييييييه هاي 

و جوانمردي هاي نيروهاي تحت امرش نمودار شد.

هفدهييييييم  صبييييييح  از  چزابييييييه   تنگييييييه  بييييييه  بعثييييييي  دشييييييمن  معييييييروف  حمييييييالت 

طراحييييييي  سييييييرگرم  فرماندهييييييان  كييييييه  زمانييييييي  درسييييييت   1360 سييييييال  بهمن ميييييياه 

اين همه نيروهيييييياي  بييييييا  صورت گرفييييييت.  بودنييييييد،  جنييييييوب  در  عملياتييييييي 

باقييييييري،  حسيييييين  شييييييهيد  ويييييييژه  بييييييه  جنييييييوب  عملياتييييييي  سييييييتاد  اطالعاتييييييي 

مييييييورد  را  جبهييييييه  اييييييين  دشييييييمن،  حمييييييالت  از  قبييييييل  روز  ده-دوازده  حييييييدود 

حسيييييين  شييييييهيد  و  شييييييد  داده  الزم  بيييييياش  ميييييياده  اآ و  هشييييييدار  و  داد  قييييييرار  بازديييييييد 

عليمرداني براي تقويت خط مقدم تنگه چزابه انتخاب گرديد.

ولييييييي  اندامي جمع و جييييييور  و  باالبلنييييييد  قامتييييييي  و  قييييييد  بييييييا  عليمردانييييييي  شييييييهيد 

بزرگوارانييييييه اش  چهييييييره  وچييييييروك  چييييييين  حالي كييييييه  در  اسييييييتخوان،  درشييييييت 

بييييييا  بسيييييييار  نييييييرم كردن هيييييياي  پنجييييييه  و  از دسييييييت  شييييييكوه جوانييييييي خبيييييير  تمييييييام  بييييييا 

ورود بييييييه  بييييييدو  در  داشييييييت،  حکايييييييت  خطيييييير  پيييييير  راه  اييييييين  نشيييييييب هاي  و  فييييييراز 

كييييييه  خاطييييييري  رامييييييش  اآ و  رام  اآ گام هيييييياي  بييييييا  رزمنييييييدگان  يكايييييييك  سيييييينگر هاي 

شیران تنگه چزابه
گيفتاري از برادر ُدرچه اي، راوي دفاع مقدس
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مي كييييييرد  رفتييييييار  وصميمانييييييه  خودمانييييييي  بسيييييييار  بييييييود،  او  حلييييييم  و  وقييييييار  بيانگيييييير 

دسييييييت مي داد  خودمانييييييي  و  معمولييييييي  خيلييييييي  خييييييط  بچه هيييييياي  همييييييه ي  بييييييا  و 

و  خييييييودي  خييييييط  مختلييييييف  نقيييييياط  تمييييييام  و  كوتاهييييييي  مي كييييييرد  احوال پرسييييييي  و 

ارزيابييييييي  مييييييورد  عميييييييق،  وليكيييييين  كوتيييييياه  خيلييييييي  چييييييه  اگيييييير  را  دشييييييمن  جبهييييييه 

قرار  مي داد.

مي ديييييييدي،   خييييييط   هر جيييييياي  در  او را  وقييييييت  بعدي،هيييييير  سركشييييييي هاي  در 

مشغول يك عمل ترميمي، تقويتي و اصالحي براي خط بود. 

جهنييييييم  بييييييه  را  منطقييييييه  دشييييييمن،  توپ خانييييييه ي  تييييييش  اآ كييييييه  بعييييييد  روز  چنييييييد 

گلوله هيييييياي  بييييييا  دشييييييمن  زرهييييييي  نيروهيييييياي  ويژه زماني كييييييه  بييييييه  و  تبديل كييييييرد 

مي كوبيدنييييييد  را  منطقييييييه  و  خييييييط  تمييييييام  تيربارهييييييا،  و  تانك هييييييا  مسييييييتقيم  تييييييوپ 

تپه هيييييياي  البييييييه الي  از  دشييييييمن  پييييييياده  نيروهيييييياي  و  مدنييييييد  مي اآ پيييييييش  و 

حملييييييه  و  پيييييييش روي  حييييييال  در  تانك هييييييا  پشييييييت  و  كنييييييار  در  رملييييييي،  كوتيييييياه 

نمي توانسييييييت  شييييييخصا  عليمردانييييييي  شييييييهيد  كييييييه  قسييييييمت هايييي  در  بودنييييييد، 

ازگاهييييييي  هيييييير  و  مي كييييييرد  جبييييييران  تكبيييييييرش  فرييييييياد  باشييييييد،  داشييييييته  حضييييييور 

بييييييه  نفيييييير  و  سيييييينگر  بييييييه  سيييييينگر  بچه هييييييا  و  مي رسيييييييد  بگييييييوش  تكبيييييييرش  صييييييداي 

نفر از تمام خط، صداي تكبيرش را پاسخ مي دادند.

»شييييييهيد  چزابييييييه؛  تنگييييييه  مقاومييييييت  خييييييط  فرماندهييييييان  تمييييييام  كنييييييار  در 

شييييييهيد  معيييييياون اش،  و  رضييييييا)ع(  امييييييام   21 فرمانده تيييييييپ  خادم الشييييييريعه« 

نظرنييييييژاد  شييييييهيد  تيييييييپ،  ن  اآ عمليييييييات  فرمانييييييده ي  و  ولي ا...چراغچييييييي 

مهنييييييدس  شييييييهيد  همچييييييون  عرصييييييه  اييييييين  در  مسييييييئوالني  و  فرماندهييييييان 
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حسيييييييني،  علييييييي  شييييييهيد  مهندس گويييييييا،  شييييييهيد  اميرخانييييييي،  محمييييييود 

دهنييييييوي،  شييييييهيد  پورولييييييي،  شييييييهيد  پارسييييييا،  شييييييهيد  صبييييييوري،  مهييييييدي  شييييييهيد 

شييييييهيد  فييييييرازي،  حسييييييين  شييييييهيد  بييييييادي،  كرداآ شييييييهيد  امجييييييدي،  علييييييي  شييييييهيد 

شييييييهداي  ديگيييييير  و  شييييييد  ذكيييييير  نام شييييييان  ممكيييييين  حييييييد  در  كييييييه  و...  كيييييييان  جمعييييييه 

بييييييوده  ملييييييت  اييييييين  افتخييييييارات  از  همييييييه  حاضيييييير  و  شيييييياهد  فرماندهييييييان  و  عزيييييييز 

و هستند. 

دائمي به سيييييينگر ها،  سركشييييييي هاي  بييييييا  عليمردانييييييي  شييييييهيد  ترتيييييييب  بدييييييين   ...

داشييييييت.  توجييييييه  بچه هييييييا  فردفييييييرد  بييييييه  گلولييييييه،  هييييييزاران  زيربيييييياران  در  هييييييم  ن  اآ

درسييييييت،  مكان هيييييياي  بييييييه  كمييييييين  تيم هيييييياي  دقيييييييق  و  موقييييييع  بييييييه  اعييييييزام 

انديشييييييه  و  موقعيييييييت  وضعيييييييت،  از  او  صحيييييييح  درك  بيييييير  بييييييود  شيييييياهدي 

دشمن. 

بييييييه  عليمردانييييييي  مي گرفييييييت  رام  كمييييييي اآ فضييييييا  کييييييه  هجييييييوم  هيييييير  پايييييييان  از  بعييييييد 

موثيييييير  نيروهيييييياي  شييييييكار  در  او  مي رفييييييت.  خييييييود  خصوصييييييي  كمييييييين  سيييييينگر 

عليمردانييييييي  بودنييييييد  معتقييييييد  بعضي بچه هييييييا  بودكييييييه  موفييييييق  ن قييييييدر  اآ دشييييييمن 

بعثييييييي  سييييييه نيروي  دو  بالاسييييييتثنا  مي دهييييييد  كييييييه  شييييييهيدي  هيييييير  مقابييييييل  در 

كمييييييين گاه  هييييييم  و  بييييييود  او  خلييييييوت گاه  هييييييم  سيييييينگر  اييييييين  مي كنييييييد.  شييييييكار  را 

محييييييل  تنهييييييا  شييييييايد  و  دشييييييمن  ارزيابييييييي  و  بررسييييييي  محييييييل  همچنييييييين  و 

دوسييييييت  جييييييوار  در  هميشييييييه  بييييييراي  کييييييه  زمانييييييي  تييييييا  البتييييييه  اسييييييتراحت اش، 

رام گرفت. اآ
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سردار شهيد حسن عليمرداني

محل تولد: تربت جام

تاريخ تولد:1322

تاريخ شهادت :1360

محل شهادت :چزابه 

مسئوليت: فرمانده محور چزابه

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع(

روسييييييتاي  در   1322 سييييييال  در  عليمردانييييييي  حسيييييين  شييييييهيد  سييييييردار 

عالقييييييه  و  عشييييييق  کودکييييييي  از  مييييييد.   اآ دنيييييييا  بييييييه  جييييييام  تربييييييت  ُغل کميييييير   اآ

خاصي به نماز و عبادات و ائّمه)ع( داشت.

سييييييال  پرداخييييييت.  کشيييييياورزي  کارهيييييياي  بييييييه  را  جوانييييييي  و  نوجوانييييييي  دوران   

در  امام خمينييييييي)ره(  ديييييييدار  بييييييه  موفييييييق  عييييييراق،  بييييييه  مسييييييافرتي  در   1352

ايشييييييان قرار گرفت.  مريييييييدان  زمييييييره  در  زمييييييان  همييييييان  واز  شييييييد  اشييييييرف  نجييييييف 

مريکايييييييييي  اآ رژيييييييم  بييييييا  مبييييييارزان  صييييييف  بييييييه  انقالب اسييييييالمي،  اوج گيييييييري  بييييييا 

پاسييييييداران  جمييييييع  انقالب اسييييييالمي به  پيييييييروزي  بعييييييد  و  پيوسييييييت  پهلييييييوي 

انقالب اسالمي وارد شد. 

صييييييدام  تهاجييييييم  کرد. بييييييا  مهاجييييييرت  خطييييييه  اييييييين  بييييييه  کردسييييييتان  ماجييييييراي  در 

زيييييييادي  دليري هيييييياي  برخاسييييييت.  متجيييييياوزان  بييييييا  مقابلييييييه  بييييييه  ايييييييران  خيييييياک  بييييييه 

منطقييييييه  اسييييييت.  شييييييده  ثبييييييت  او  از  ميانييييييي  جبهه هيييييياي  در  خصييييييوص  بييييييه 

جنييييييگ  اول  سييييييال  سيييييينگين  گرماگييييييرم  تهاجم  هيييييياي  در  حسيييييياس  چزابه 

قطعييييييه  همييييييين  در  سييييييرانجام  و  اوسييييييت  نشييييييدني  فرامييييييوش  رشييييييادت  شيييييياهد 

دفيييييياع  کييييييه  بييييييزرگ اش  رمييييييان  اآ در راه  را  اسييييييالمي جانش  ميهيييييين  خيييييياک  از 

از دين و وطن بود، نثار کرد.

شييييييهيد  اييييييين  نييييييام  بييييييه  او  فداکاري هيييييياي  خاطيييييير  بييييييه  چزابييييييه  مهييييييم  تنگييييييه   

بزرگوار نام گذاري شده است. 

پاسدار نمونه

انتخيييييياب  نمونييييييه  پاسييييييدار  عنييييييوان  بييييييه  تييييييا  شييييييد  باعييييييث  او  رشييييييادت  و  شييييييجاعت 

قييييييرارگاه  در  سييييييپاه-  وقييييييت  -فرمانييييييده  رضايييييييييي   محسيييييين  سييييييردار  شييييييود. 

مثييييييل  بجنگيييييييد،  مي خواهيييييييد  »اگيييييير  گيفته بييييييود:  او  تجليييييييل  در  کربييييييال 

عليمرداني بجنگيد.«
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سردارشهيد مهدي  صبوري پوربابادي

 نام پدر:محمدحسن  

محل تولد:فردوس  

تاريخ تولد:1338/12/15 

تاريخ شهادت :61/01/13 

محل شهادت :چزابه

مسئوليت :فرمانده محور 

يگان:لشكر 5 نصر

 پيش بيني شهادت 

صبييييييح روز شييييييهادت مهييييييدي، او بييييييه ميييييين گيفييييييت: ميييييين امييييييروز شييييييهيد مي شييييييوم. اييييييين 

جملييييييه تاثييييييير عجيبييييييي بيييييير ميييييين گذاشييييييت. چييييييون روابييييييط ميييييين بييييييا شييييييهيدصبوري بسيييييييار 

صميمي بييييييود. ميييييين اآن موقييييييع موضييييييوع را خيلييييييي جييييييدي نگرفتييييييم؛ تييييييا اينكييييييه نزديييييييك 

بييييييراي  علمييييييدار  قيييييياي  اآ شييييييد.  شييييييديد  نيم سيييييياعتي  بييييييراي  دشييييييمن  تييييييش  اآ ديييييييدم  غييييييروب 

بييييييار اول بييييييه تنهايييييييييي بييييييه جلييييييوي خييييييط رفتييييييه بييييييود. وقتييييييي برگشييييييت، مهييييييدي بييييييه او 

ماشييييييين، خمپيييييياره120  از  شييييييدن  پييييييياده  زمييييييان  كييييييه  مييييييي روم  ميييييين  بييييييار  اييييييين  گيفييييييت: 

جلوي پاي اش منفجر شد  و به شهادت رسيد.

راوي: سيد عباس حسن نيا  ، دوست و همرزم شهيد

پايداري در جهاد

بييييييه  را  خييييييود  چفيييييييه  مي خييييييورد.  پيييييياي اش  بييييييه  تيييييييري  صبييييييوري  قيييييياي  اآ عمليييييييات  شييييييب 

مي كييييييرد،  حركييييييت  سييييييرش  پشييييييت  کييييييه  ديگييييييري را  مجييييييروح  ودسييييييت  پامي بنييييييدد 

مي روند،تيييييييري  كييييييه  مقييييييداري  مي دهنييييييد.  خودادامييييييه  راه  بييييييه  دو  هيييييير  و  مي گيييييييرد 

ديگييييييري  نيزبييييييا چفيييييييه  بييييييار  اييييييين  رامجييييييروح، مي كندكييييييه  قيييييياي صبييييييوري  اآ ديگيييييير  پيييييياي 

اآن پا  را مي بندد و با همان برادر مجروح خودرابه پشت خط مي رسانند.  

راوي: سيد هاشم درچه اي ، هم رزم شهيد
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سردارشهيد علي اصغر صاحب الزماني

نام پدر:حسين  

محل تولد:قوچان  

تاريخ تولد:1321/10/20

تاريخ شهادت :60/12/15 

محل شهادت : چزابه 

مسئوليت :فرمانده گردان  

يگان:تيپ21اامام رضا)ع(

غبطه شهدا به يکديگر

صاحب الزمانييييييي  مثييييييل  مي گيفت: شييييييهيدي  خييييييودش  الشييييييريعه  خييييييادم  شييييييهيد 

كييييييرده  قبييييييول اش  خييييييدا  و  شييييييده  شييييييهيد  او  و  خوانييييييده  نميييييياز  ميييييين  سيييييير  پشييييييت 

است. 

مقايسييييييه  اين شييييييهيد  بييييييا  بخواهنييييييد  و  بياورنييييييد  قيامييييييت  روز  در  مييييييرا  اگيييييير 

فيييييييض عظيييييييم  بييييييه  نميييييياز مي خوانييييييده،  تييييييو  كييييييه پشييييييت سيييييير  او  كننييييييد و بگوينييييييد 

شهادت رسيد، اما تو ماندي، من چه جوابي بدهم؟ 

سيد محمد حسيني ، هم رزم شهيد
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سردار شهيد محمد پارسا 

محل تولد: ايرانشهر 

تاريخ تولد:1322

تاريخ شهادت :60/11/29 

محل شهادت :چزابه 

مسئوليت: فرمانده گردان

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع(

دنیييييييا  بييييييه  ایرانشييييييهر  شهرسييييييتان  در  سييييييال1332  در  پارسييييييا  محمييييييد  شييييييهيد 

مشييييييهد  بييييييه  خانييييييواده  بييييييا  رسيييييياند  اتمييييييام  بييييييه  كييييييه  را  ابتدایييييييييی  ششييييييم  كالس  مييييييد.  اآ

مييييييدرک  تهييييييران  ازدانشييييييگاه  اقتصيييييياد   رشييييييته  کرد. سييييييال1355در  مييييييکان  نقييييييل 

سييييييپاه  اطالعييييييات  واحييييييد  در  انقييييييالب  از  پييييييس  پارسييييييا  شييييييهید  گرفييييييت.  لیسييييييانس 

عملیاتييييييی  منطقييييييه  بييييييه  بهميييييين1360  در  و  شييييييد  کار  بييييييه  مشييييييغول  پاسييييييداران 

تنگييييييه  همييييييين  در  عييييييراق  تييييييک  در   1360 بهميييييين   29 در  گردیييييييد.  عييييييازم  چزابييييييه 

تييييييش دشييييييمن بييييييه  بييييييه شييييييهادت رسيييييييد و پيکيييييير مطهييييييرش بيييييير اثيييييير حجييييييم سيييييينگين اآ

پشت جبهه منتقل نشد و شهيد جاويد االثر اعالم گرديد.

فرازي از وصيت نامه:

لييييييذا  نوشييييييت.  دنيييييييا  از  و  بييييييود  دنيييييييا  فکيييييير  بييييييه  نمي تييييييوان  مييييييرگ  لحظييييييه  در   ...«  

بييييييه وحييييييدت و شييييييناخت حييييييق در راه اقامييييييه کامييييييل دييييييين  وصيتييييييي جييييييز دعييييييوت 

امييييييروز  نييييييدارم.  نيکييييييو  اخييييييالق  گرفتيييييين  پيييييييش  و  مسييييييتضعفين  ييييييياري  و  حييييييق 

اسييييييالم  امييييييت  انييييييدام  در  کييييييه  اسييييييت  واحييييييدي  روح  مييييييا  مسييييييئله ي  حياتي ترييييييين 

نگييييييه  زنييييييده  را  اسييييييالم  دنييييييياي  کييييييه  روح خداسييييييت  اييييييين  و  اسييييييت  شييييييده  دميييييييده 

داشته است. نبايد از ملت  و ساير نيروهاي مردمي جدا شد.«

قاي امر به معروف و نهي از منکر اآ

شييييييهيد مي گويد: در عملياتي به نام   هم رزمييييييان  از  هادي سييييييعادتي 

چند پاتييييييک  در  و  بوديييييييم  هييييييم  بييييييا  چزابييييييه  منطقييييييه  در  علي ابن ابي طالييييييب)ع( 

همييييييراه  بييييييود،  منطقييييييي  بسيييييييار  برخييييييوردش  داشييييييتيم.  حضييييييور  هييييييم  بييييييا  دشييييييمن 

مي کييييييرد.  برگييييييزار  جماعييييييت  نميييييياز  نفيييييير  پنييييييج  چهييييييار،  بييييييا  اسييييييالمي.  اخييييييوت  بييييييا 

دور  از  وقتييييييي  کييييييه  بييييييود  جييييييدي  مذهبييييييي  و  دينييييييي  مسييييييائل  در  قييييييدري  بييييييه  وي 

نهييييييي  و  معييييييروف  بييييييه  اميييييير  قيييييياي  اآ مي گيفتنييييييد:  شييييييوخي   بييييييه  بچه هييييييا  مييييييد،  مي اآ

مد. از منکر اآ
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قوچييييييان  شهرسييييييتان  در   1327 سييييييال  اسييييييفند   در  الچینييييييی  محمييييييود  شييييييهید 

گذراند.سييييييپس  قوچييييييان  در  دبیرسييييييتان  تييييييا  را  شييييييد.تحصیالت اش  متولييييييد 

جييييييوار  در  و  كييييييرد  مهاجييييييرت  مشييييييهد  مقييييييدس  شييييييهر  بييييييه  دبیرسييييييتان  خيييييير  اآ سييييييال 

دوره  یييييييک  گذرانييييييدن  رسيييييياند.  بييييييراي  اتمييييييام  بييييييه  را  تحصیييييييالت  ثامن االئمييييييه)ع( 

متدیيييييين،  فييييييردی  او  شييييييد.  انگلسييييييتان  عييييييازم  پييييييوش،  زره  و  تانييييييک  تخصصييييييی 

غیور، وظیفه شناس، مهربان و پرتالش بود.

بييييييه  را  ن  اآ فرماندهييييييی  تانک-کييييييه  گييييييردان  همييييييراه  بييييييه  جنييييييگ  روز هييييييای  اولیيييييين  در 

فرید. نجا حماسه ها اآ عهده داشت- روانه جبهه شد و در اآ

مي نویسييييييد:  چنیيييييين  همسييييييرش  بييييييه  خطيييييياب  ای  نامييييييه  در  عزیمييييييت  هنييييييگام 

اسييييييت  قييييييرار  مي نویسييييييم  برایييييييت  را  یادداشييييييت  ایيييييين  کييييييه  اکنييييييون  هييييييم  »همسييييييرم 

وجييييييود  تمييييييام  گردم،بييييييا  اعييييييزام  جنييييييوب  ماموریييييييت  بييييييه  ینييييييده  اآ روز  دو  یکييييييی  طييييييی 

جان فشييييييانی  راه  ایيييييين  در  المقييييييدور  حتييييييی  و  نمایييييييم  شييييييرکت  نبييييييرد  ایيييييين  در  مایلييييييم 

ایيييييين  بایييييييد  مييييييا  ارتييييييش  کييييييه چييييييرا  بييييييودم  ناراحييييييت  کنييييييم. چييييييون از روز اول درگیييييييری 

ایييييييران  خيييييياک  از  قسييييييمتی  دشييييييمن  مييييييزدور  ارتييييييش  بدهييييييد  اجييييييازه  و  باشييييييد  چنیيييييين 

هیييييييچ  بييييييدون  و  دغدغييييييه  بييييييدون  ميييييين  بگویييييييم  مي خواهييييييم  نماید.حيييييياال  تصييييييرف  را 

ناراحتی از طرف خودم به این ماموریت مي روم....«

حضييييييور  جبهه هييييييا  در  کييييييه  مدتييييييی  در  فریيييييين  اآ حماسييييييه  و  شييييييجاع  فرمانييييييده  ایيييييين 

در   1359/7/23 تاریييييييخ  در  سييييييرانجام  اینکييييييه  تييييييا  جنگیييييييد  مخلصانييييييه  داشييييييت، 

هجييييييوم  دشييييييمن  نیروهييييييای  بييييييه  تانييييييک  بييييييا  هنگامي کييييييه  كرخييييييه  جنييييييوب  منطقييييييه 

درجييييييه  بييييييه  و  گرفييييييت  قييييييرار  بعثييييييی  متجيييييياوزان  موشييييييک  اصابييييييت  مييييييورد  مي بييييييرد، 

مد. رفیع شهادت نايل اآ

امير شهید محمود الچینی

محل تولد: قوچان

تاريخ تولد: 1327

تاريخ شهادت: 59/7/23

محل شهادت: جنوب كرخه

مسئوليت: فرمانده گردان 291 تانك 

لشكر 77 پيروز ثامن االئمه )ع(
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دوردسييييييت  ای  دهکييييييده  در   1344 سييييييال  در  عیييييييش  نیييييييک  محمييييييد  غييييييالم 

در شهرستان قوچان متولد شد. 

حکاکييييييی  حرفييييييه  بييييييه  و  کييييييرد  مهاجييييييرت  مشييييييهد  بييييييه  نوجوانييييييي  دوران  در 

در  و  كييييييرد  جييييييذب  خييييييود  بييييييه  را  او  انقالب اسييييييالمي 1357  ورد.  اآ روی 

مد.  زمره نيروهاي انقالب دراآ

تجزيييييييه  توطئييييييه  كييييييه  بييييييود  شييييييده  سييييييپري  انقييييييالب  پيييييييروزي  از  ماهييييييي  چنييييييد 

اولييييييين  جييييييزو  عيييييييش  نيييييييك  شييييييهيد  شييييييد.  غيييييياز  اآ انقييييييالب  ضييييييد  توسييييييط  ايييييييران 

پيييييياوه،  در  رامي هييييييا  نااآ خبيييييير  شيييييينيدن  از  پييييييس  كييييييه  بييييييود  خراسيييييياني  جوانييييييان 

مادگی خود را برای اعزام به کردستان اعالم کرد.  اآ

و  طييييييرح  بعد مسييييييئولیت  بييييييود،   103 گييييييردان  فرمانييييييده  جنييييييگ  ابتييييييدای 

 2 نجييييييف  مقامي قييييييرارگاه  قائييييييم  سييييييپس  و  صييييييادق)ع(  امييييييام  تیييييييپ  عملیييييييات 

را بر عهده گرفت. 

بررسييييييی  ماموریييييييت  رضييييييوی  شييييييهید  جملييييييه  از  رزمييييييان اش  هييييييم  دیگيييييير  بييييييا  او 

عهييييييده  بيييييير  را  قالویييييييزان  ارتفاعييييييات  و  مهييييييران  جنييييييوب  عملیاتييييييی  خطييييييوط 

داشت. 

هييييييم رزم او،  ای  خمپيييييياره  گلولييييييه  انفجييييييار  پيييييييی  در  كييييييه  بييييييود  منطقييييييه  همييييييين  در 

)معيييييياون  عیييييييش  نیييييييک  يافت، امييييييا  بييييييار  دوسييييييت  لقيييييياي  بييييييه  شييييييهيد»رضوی« 

عملیييييييات  و  طييييييرح  محييييييور  مسييييييئول  و   2 نجييييييف  قييييييرارگاه  عملیييييييات  و  طييييييرح 

رنييييييج  مدت هييييييا  شييييييد،  نخيييييياع  قطييييييع  گييييييردن  ناحیييييييه  از  شييييييهدا(  ویييييييژه  لشييييييکر 

ذر  اآ  23 در  سييييييرانجام  تييييييا  كييييييرد  تحمييييييل  را  شييييييهيدش  همراهييييييان  از  دوري 

65 به کاروان شهدا پیوست.

سردار شهید حاج غالم محمد نیک عیش

محل تولد: قوچان

تاريخ تولد: 1344

تاريخ شهادت: 1365/09/23

مسئوليت: معاون طرح و عمليات قرارگاه 

نجف2
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داستان كوتياه

سيصد صلوات

پيگيييييييري  بايييييييد  كييييييه  مييييييوردي  خاطيييييير  بييييييه  مييييييرا  دسييييييته،  مسييييييئول  روز  يييييييك 

سيييييييصد  فرسييييييتادن  بييييييه  بييييييودم،  كييييييرده  تنبلييييييي  ن  اآ انجييييييام  در  و  مي كييييييردم 

فرصييييييت  كنييييييم.  چييييييه كار  بييييييودم  مانييييييده  هييييييم  ميييييين  كييييييرد.  جريمييييييه  صلييييييوات 

گيفتييييييم:  كييييييه  بودنييييييد  نشييييييده  متفييييييرق  بچه هييييييا  هنييييييوز  شييييييمردم.  غنيمييييييت  را 

»بر خاتم انبيا محمد )ص( صلوات.« 

صلييييييوات  مي شييييييدند،  نفيييييير  سيييييييصد  تقريبييييييًا  كييييييه  حاضييييييران  همييييييه ي 

سيييييييصد  هييييييم  »اييييييين  گيفتييييييم:  فرمانييييييده ي دسييييييته  بييييييه  هييييييم  ميييييين  و  فرسييييييتادند 

صلوات!«

امدادگر

پیدایييييييش  می خواسييييييت  هرکسييييييی  بييييييود.  خاکریييييييز  تييييييه  جيييييياش  امدادگيييييير   

کند، مي رفت ته خاکریز. 

مد گيفتند کم سن وسال است، بشود امدادگر.  جبهه که اآ

امدادگيييييير...!«  »امدادگيييييير...!  مييييييي زد:  داد  زخمي مي شييييييد،  هرکسييييييي 

داد  بودنييييييد،  اطرافييييييش  کييييييه  دیگرانييييييی  نمي توانسييييييت،  خييييييودش  هييييييم  اگيييييير 

خاکریييييييز  تييييييه  از  را  خييييييودش  او  امدادگيييييير...!«  و  مي زدنييييييد:  »امدادگيييييير...! 

مي رساند باالی سر مجروح.

نييييييزد  »امدادگيييييير...!   خمپيييييياره منفجيييييير شييييييد؛ او کييييييه افتيييييياد، هیچ کييييييس صييييييدا 

امدادگر...!«. نمي دانستند چه کسی را صدا بزنند. 

ولی خودش گيفت: » یا زهرا...! یا زهرا...!«
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عشق سربندي به سيم خاردار

ذوق گرم قاصدك ها، ... انفجار

رقص پرها... شكل نجوا... با بهار

بعد...، دنيا درد مي گيرد سرش

عشق،... سربندي به سيم خاردار...

بسته تاحجله به حجله، گل كند

قطره قطره، اشك هاي بي قرار

قاصدك ها! چيست در پيغام تان؟

دست خالي؟ باز... يعني انتظار؟!

خر، يقين، يا فاطمه)س(... لحظه ي اآ

گيفته ايد و قبرتان در استتار...

مانده... تا ما قطعه قطعه، دل دهيم

بر تمام خاك جبهه، سوگوار

اين غزل هم راوي باران نشد

داغ صدها قاصدك جبران نشد

شيدا شيرزاد عراقي

شيعر
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اخالص  فتح  المبيني :

و  سييييييبقت   بييييييودن ؛  كهنييييييه كار  زدن ؛  هييييييم   بييييييه   مرتبييييييه اي   و  سييييييابقه   جنييييييگ ،  در 

اولويت  داشتن  در مقاومت  و ايثار.

باد: ترمز اآ

و  تييييييداركات   عقبييييييه ي  كييييييه   بيييييياد  هرمزاآ نييييييام   بييييييه   مهييييييران   در  روسييييييتايييي  

صلواتييييييي   ايسييييييتگاهي   و  بييييييود  منطقييييييه   ن   اآ واحدهيييييياي   و  ترابري گردان هييييييا 

نشييييييود  پييييييياده   و  بگييييييذرد  ن   اآ خييييييير  از  عابري مي توانسييييييت   كم تيييييير  كييييييه   داشييييييت  

ترمييييييز  بييييييه   را  هرمييييييز  كم كييييييم   بچه هييييييا  همييييييين ،  بييييييراي   نكنييييييد.  گردگيييييييري اي   و 

مي كننييييييد  توقييييييف   نقطييييييه   اييييييين   در  همييييييه   اينكييييييه   از  كنايييييييه   كردنييييييد؛  تبديييييييل  

ومختصري  به  خودشان  مي رسند.

 يدك  كش :

نيييييييروي  رزمنييييييده  بييييييا قييييييدرت ؛ كسييييييي  كييييييه  مي توانسييييييت  عييييييالوه  بيييييير وظايييييييف  خييييييود و حمييييييل  

وسايل اش  به افراد ضعيف  و كوچك تر هم  در جابه جايييي ها كمك  كند.

صداي  سخن  عشق :

كييييييه  دنبييييييال  طالييييييب  شييييييهادت   انفجييييييار؛ گلولييييييه اي   قبييييييل  از  سييييييوت  خمپيييييياره  120 

و وصال مي گشت .

بيمه  جبهه :

در  حاضيييييير  و  حييييييي   هميشييييييه   بسيييييييجي   دائمي جبهييييييه ؛  نيييييييروي   جنييييييگ ؛  قبالييييييه  

صحنه  نبرد.

شهر موش ها:

بييييييود  قدري زييييييياد  بييييييه   مييييييوش   ن   اآ در  كييييييه   خوزسييييييتان   اسييييييتان   در  شييييييوش   شييييييهر 

دسييييييترس ترين   در  مي خييييييورد.  چيييييييز  همييييييه   و  مي شييييييد  جييييييا  همييييييه   داخييييييل   كييييييه  

از  بايييييييد  هييييييم   كييييييه   بييييييود  بي دفيييييياع   رزمنده هيييييياي   خشييييييك   نييييييان   ن ،سييييييهميه ي   اآ

خييييييود  لقمييييييه ي   بودنييييييد  مجبييييييور  هييييييم   و  مي كشيييييييدند  دشييييييمن مصيبت   دسييييييت  

ورند. را از دهان  اينجانوران موذي  بيرون  اآ

تنبليغات:

در  جبهييييييه،  در  تبليغييييييات  كار  بييييييودن  عييييييادي  و  سييييييبك  از  كنايييييييه  تنبليغييييييات 

مقابل ساير مسئوليت ها.

فرهنگ جبهيه
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تاكيتيييييييك  تغيييييييير  بييييييه  دسييييييت  عراقييييييي  نيروهيييييياي  بيت المقييييييدس،  عمليييييييات  بعييييييد  

زمينييييييي  مناطييييييق  در  كييييييه  طراحييييييي  كردنييييييد  طييييييوري  را  عمليييييييات  يعنييييييي  زدنييييييد؛ 

توان حركت ما را سد كنند. 

روش هيييييياي  مختلييييييف  و  شييييييكل ها  بييييييه  و  ديگيييييير  مناطييييييق  از  مييييييا  كييييييه  بييييييود  نييييييياز 

خاكييييييي  بييييييي–  اآ عمليييييييات  در  دشييييييمن  ضعييييييف  غافل گير كنيييييييم.  را  دشييييييمن 

كييييييه  بييييييود  توجييييييه  قابييييييل  نييييييكات  از  يكييييييي  عمليييييييات،  اييييييين  بييييييراي  نبييييييودن  ميييييياده  واآ

عملياتييييييي  هييييييور،  منطقييييييه  بيفتنييييييد در  اييييييين  فكيييييير  بييييييه  شييييييد فرماندهان  باعييييييث 

نيروهيييييياي  بييييييه  نيروهييييييا  كييييييه  بييييييود  ن  اآ مسييييييتلزم  عمليييييييات  اييييييين  بدهنييييييد.  انجييييييام 

بي – خاكي  تبديل شوند.  اآ

در   عملياتييييييي  نهايييييييت  و  شييييييد  ريختييييييه  عمليييييييات  طييييييرح  هر حييييييال  بييييييه 

واييييييين  شييييييد  انجييييييام  دجلييييييه  شييييييرق  منطقييييييه  يييييييا  خيبيييييير  منطقييييييه  در   1362/12/3

خيبيييييير  عمليييييييات  بييييييود.  بي–خاكييييييي  اآ جنگ هيييييياي  بييييييراي  غازي    سييييييراآ عمليييييييات 

ن،  اآ محورهيييييياي  از  يكييييييي  كييييييه  برگزارشييييييد  چهار محييييييور  از  عمييييييده  طييييييور  بييييييه 

منطقه شط علي بود. 

كرديييييييم.  عمييييييل  وارد  گييييييردان  خيبر حييييييدود220  عمليييييييات  در  مييييييا  درمجمييييييوع  

از  امام رضييييييا )ع(-   21 -تيييييييپ  خراسييييييان  اسييييييتان  نيروهيييييياي  شييييييد  اييييييين  بيييييير  قييييييرار 

الُقرنييييييه،  و  الُعزييييييير  و  البيضييييييه  تصييييييرف  از  بعييييييد  و  بشييييييوند  وارد  شييييييط علي  محييييييور 

تاميني باشند براي منطقه ي جزاير مجنون. 

شييييييويم.  عمييييييل  وارد  منطقييييييه  اييييييين  از  مييييييا  كييييييه  نمي كييييييرد  تصييييييور  دشييييييمن 

ستاره های طالئیه
گيفتاري ازسيد محمد َدّرودي، راوي  دفاع مقدس
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مناطييييييق  سييييييرعت  بييييييه  نيروهييييييا   بييييييود.  كييييييم  اوليييييييه اش  مقاومييييييت  همييييييين  بييييييراي 

كردنييييييد.  اقييييييدام  منطقييييييه  تثبيييييييت  بييييييه  نسييييييبت  و  تصييييييرف   را  شييييييده  مشييييييخص 

كييييييه  گرفييييييت  تصميييييييم  عمليييييييات  راهكارهيييييياي  بييييييه  پيي بييييييردن  از  بعييييييد  دشييييييمن 

كنييييييد  تصييييييرف  پلييييييه اي  صييييييورت  بييييييه  و  تك به تييييييك  را  عمليييييييات  مسيييييييرهاي 

اييييييين  در  كييييييه  بييييييود  الُقرنييييييه  منطقييييييه ي  ورد  اآ فشييييييار  كييييييه  منطقييييييه اي  اولييييييين  و 

مقاومييييييت  رشييييييادت  بييييييا  امام رضييييييا )ع(   21 تيييييييپ  در  مييييييا  نيروهيييييياي  منطقييييييه، 

بچه هييييييا  فشيييييينگ  كييييييه  لحظه هايييييييييي  ن  اآ بييييييود   عجيبييييييي  صحنييييييه ي  و  كردنييييييد 

زادي  اآ حسيييييين  شييييييهيد  بودنييييييد،  محاصييييييره  در  و  مي شييييييد  تمييييييام  داشييييييت 

منطقييييييه  اييييييين  در  و  داشييييييتند  اختيييييييار  در  را  شييييييهيد رفيعي فرماندهي  و 

مقاومت مي كردند. 

بييييييود.  زادي  اآ حسيييييين  شييييييهيد  رسيييييييد،  شييييييهادت  بييييييه  نجييييييا  اآ کييييييه  كسيييييياني  از  يكييييييي 

تييييييا  دوسييييييتان اش  قييييييول  بييييييه  كييييييه  جوانييييييي  بييييييود؛  امام رضييييييا)ع(  تيييييييپ  معيييييياون  او 

نهايييييييت  كييييييرد و در  مقابلييييييه  بييييييا دشييييييمن  فشيييييينگ،  خرييييييين  اآ تييييييا  و  لحظييييييه  خرييييييين  اآ

منطقييييييه  مانييييييد  در  و  شييييييد  شييييييهيد  هلي كوپتيييييير  راكييييييت  تركييييييش  اصابييييييت  اثيييييير  بيييييير 

و جنازه اش هم برنگشت.

شييييييهيد  كشيييييييد،  زحمييييييت  خيلييييييي  نجييييييا  اآ كييييييه  شييييييهدايييي  از  ديگيييييير  يكييييييي 

در  رفيعييييييي  بييييييود.   لشييييييکر 5 نصر  فرمانييييييده  جانشييييييين  ابوالفضل رفيعييييييي ، 

لييييييب  بيييييير  خنييييييده  و  گشيييييياده  چهييييييره اي  بييييييا  هميشييييييه  كار،  مرحلييييييه  سييييييخت ترين 

سييييييرش  ناحيييييييه  بييييييه  تييييييير  كييييييه  وقتييييييي  الُقرنييييييه  منطقييييييه ي  در  مي كييييييرد.  برخييييييورد 

جنييييييازه  و  نشييييييد  امييييييا  برگرداننييييييد  را  او  داشييييييتند  قصييييييد  نيروهييييييا  كييييييرد،  برخييييييورد 

نجا ماند.  اآ

و  ييييييخره  السَّ منطقييييييه  روي  را  فشارشييييييان  عمييييييده  عراقييييييي  نيروهيييييياي  ن  اآ از  بعييييييد 

سييييييختي  و  بييييييودم  نجييييييا  اآ درودي-  –محمييييييد  ميييييين  روز  ن  اآ كييييييه  وردنييييييد  اآ الُعزييييييير 

شييييييهادت  بييييييه  پاتييييييك  ن  اآ در  عامييييييل  شييييييهيد  احسيييييياس  مي كييييييردم.   را  لحظه هييييييا 

» اللهييييييم  بييييييود  اييييييين  اولييييييين دعايييييييش  كنييييييد  دعييييييا  رسيييييييد.  او هر وقييييييت مي خواسييييييت 

ارزقنا شهادتنا في سبيلك.«

دشييييييمن  گسييييييترده ي  اسييييييتفاده ي  خيبيييييير،  عمليييييييات  ويژگي هيييييياي  از  يکييييييي 
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توجييييييه  بييييييا  مييييييا  نيروهيييييياي  بييييييود.  بييييييار  اولييييييين  بييييييراي  شيييييييميايييي   سييييييالح هاي  از 

نداشييييييتند،  ن  اآ كاربييييييري  نييييييوع  و  شيييييييميايييي  سييييييالح  از  شييييييناختي  اينكييييييه  بييييييه 

علييييييت  همييييييين  بييييييه  و  دهنييييييد  انجييييييام  را  صحيييييييح  پدافنييييييدي  و  دفيييييياع  نتوانسييييييتند 

هنييييييوز  و  شييييييدند  مصييييييدوم  وعييييييده اي  رسيييييييدند  شييييييهادت  بييييييه  زيييييييادي  عييييييده ي 

بيميييييياري  مرور كييييييه  بييييييه  مانده انييييييد  زنييييييده  قربنييييييگاه  اييييييين  از  كييييييه  ن هايييييييييي  اآ هييييييم 

شيميايييي شان عود مي كند، به جوار دوستان شان مي پيوندند. 

نتوانيييييييم  مييييييا  كييييييه  شييييييد  باعييييييث  شيييييييميايييي  سييييييالح  از  دشييييييمن  اسييييييتفاده   

شييييييديم.  خييييييارج  السييييييخره  و  الُعزييييييير  منطقييييييه ي  از  بنابراييييييين  كنيييييييم  مقاومييييييت 

منطقييييييه  بييييييه  حملييييييه  چهارمييييييش،  پلييييييه ي  و  دشييييييمن  تهاجييييييم  و  حركييييييت  ادامييييييه 

بييييييه  طالئيييييييه  رشييييييادت  و  حماسييييييه  ن  اآ منطقييييييه  اييييييين  در  كييييييه  بييييييود  طالئيييييييه 

بحبييييييوه،  ن  اآ در  كييييييه  طييييييوري  رسيييييييدند،  شييييييهادت  بييييييه  بسييييييياري  و  مييييييد  اآ وجييييييود 

خيبيييييير  و  طالئيييييييه  منطقييييييه ي  در  كييييييه  بچه هايييييييييي  اگيييييير  گيفييييييت:  ميثمييييييي  شييييييهيد 

امييييييام  صحابييييييه  جييييييزو  يقينييييييا  مي بودنييييييد،  عاشييييييورا  روز  در  كردنييييييد،  مقاومييييييت 

حسين)ع( مي بودند. 

را  منطقييييييه  اييييييين  تصييييييرف  كه تييييييوان  رسيييييييد  نتيجييييييه  اييييييين  بييييييه  دشييييييمن   سييييييرانجام 

ن منطقه كاست.  ندارد و از شدت فشارش در اآ

قاسييييييم  شييييييهيدان  مي توانييييييم  دربيييييياره   منطقييييييه  اييييييين  شييييييهدايييي   از 

پروانييييييه،  اسييييييد ا...ي،  نعمانييييييي،  مهاجيييييير،  درويشييييييي،  شيخ االسييييييالمي،   كارگيييييير، 

فرماندهييييييان  از  ن هييييييا  اآ همييييييه   كييييييه  كنييييييم  صحبييييييت  سييييييبيليان  و  افشيييييياريان 

عمليات بودند.

منطقييييييه ي  در  كار  عمييييييده   هييييييم  بيييييياز  كييييييه  بييييييود  بييييييدر  عملياتييييييي،  ديگيييييير  منطقييييييه ي 

نصيييييير  لشييييييکر هاي 5  دسييييييت  در  بيشييييييتر  و  مي گرفييييييت  صييييييورت  علييييييي  شييييييط 

تيييييييپ،  21 فرمانييييييده  نزديييييييك  بييييييدر  عمليييييييات  در  بييييييود.  21 امام رضييييييا)ع(  و 

بييييييه  تيييييييپ  فرمانييييييده  جانشييييييين  و  لشييييييکر  فرمانييييييده  جانشييييييين  فرمانده گييييييردان، 

شهادت رسيدند. 

ولي ا...چراغچييييييي  ببييييييرم  نييييييام  ن هييييييا  اآ از  مي توانييييييم  كييييييه  شيييييياخصي  شييييييهداي  از 

از  بييييييود.  بااليييييييييي  بسيييييييار  توانايييييييييي  داراي  بزرگييييييوار  شييييييهيد  اييييييين  بييييييود. 

در  كييييييه  بييييييود  او  جسييييييارت  داشييييييت،  چراغچييييييي  شييييييهيد  كييييييه  خصلت هايييييييييي 

عراقي هييييييا  كييييييه  تكييييييي  و  چزابييييييه  منطقييييييه ي  در  علي بن ابي  طالييييييب)ع(  عمليييييييات 

نجا زدند خيلي رشادت از خود  نشان داد.  اآ
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در  را  مسييييييائلي  شييييييهيد  اييييييين  بييييييود.  ويژگي هاي اوتيزبينييييييي  از  ديگيييييير  يكييييييي 

امييييييا  مييييييد  نمي اآ در  درسييييييت  ظاهيييييير  بييييييه  كييييييه  مي كييييييرد  پيش بينييييييي  عمليات هييييييا 

در نهايت مي ديديم همان طور  مي شد. 

شهيدعبدالحسييييييين  سييييييردار  از  مي توانييييييم  بييييييدر،  عمليييييييات  ديگيييييير  شييييييهداي  از   

جواداالئمييييييه)ع(  تيييييييپ  فرمانييييييده  و  عييييييارف  مييييييردي  كييييييه  بگويييييييم  برونسييييييي 

او  بييييييه  گويييييييا  بييييييدر،  عمليييييييات  از  قبييييييل  يييييييا  هم زمييييييان  كييييييه  اسييييييت  نقل قييييييول  بييييييود. 

جمييييييع  در  او  مي دهييييييد.  انجييييييام  كييييييه  اسييييييت  عملياتييييييي  خرييييييين  اآ كييييييه  شييييييده  الهييييييام 

ميييييين  »اگيييييير  گيفته بييييييود:  تيييييييپ  فرماندهييييييي  نيروهيييييياي  از  نفييييييره   4-5 خصوصييييييي 

از اين عمليات زنده برگشتم به مسلماني من شك كنيد.«

مفقييييييود  فاطمييييييه)س(  حضييييييرت  مثييييييل  بييييييدن اش  تييييييا  مي خواسييييييت  هميشييييييه  او   

ولييييييي  شييييييد  شييييييهيد  او  كييييييه  ديدنييييييد  مييييييا  بچه هيييييياي  شييييييد.  چنييييييين  واقعييييييا  و  باشييييييد 

وردن  اآ بييييييراي  نمي توانسييييييتيم  و  بييييييود  زييييييياد  عراقي هييييييا  بييييييا  مييييييا  فاصلييييييه  چييييييون 

تلييييييف  زيييييييادي  نيييييييروي  نبييييييود  هييييييم  صييييييالح  و  شييييييويم  كارزار  وارد  جنييييييازه  

ديرينييييييه  اش  رزوي  اآ بييييييه  برونسييييييي  شييييييهيد  و  مانييييييد  نجييييييا  اآ شييييييهيد  پيكيييييير  شييييييود، 

رسيد.

شييييييهيد  از  مي تييييييوان  بييييييدر،  عمليييييييات  در  ديگيييييير  برجسييييييته  شييييييهداي  از 

شييييييهيد  ابوالبشييييييري،  شييييييهيد  ناجي ميدانييييييي،  شييييييهيد  تقدسييييييي كارگر، 

شييييييهيد  سييييييبزي كار،  شييييييهيد  وحيييييييدي،  شييييييهيد  حصيييييياري،  شييييييهيد  عابدينييييييي، 

شييييييهيد  و  منفييييييرد  شييييييهيد  غفوريييييييان،  شييييييهيد  خراسيييييياني،  شييييييهيد  بهشييييييتي، 

شاكري  ياد کرد.  
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عمليات خيبر
عملیييييييات  بييييييود.  خیبيييييير  عملیييييييات  مهييييييم  محورهييييييای  از  یکييييييی  طالئیييييييه 

در  ارتييييييش  گييييييردان   63 و  سييييييپاه  گييييييردان   220 اسييييييتعداد  بييييييه  خیبيييييير 

سييييييازماندهی  بييييييا  زیييييييد  پاسييييييگاه  در  مجنييييييون،  جزایيييييير  و  هورالُهویييييييزه 

قييييييرارگاه   پشييييييتیبانی  و  کربييييييال  و  نجييييييف  عملیاتييييييی  قرارگاه هييييييای 

رمييييييز  بييييييا  و   1362 دقیقه 3 اسييييييفندماه  21 و 30  سيييييياعت  در   نييييييوح 

عملیاتييييييی  محورهييييييای  مجموعييييييه  شييييييد.در  غيييييياز  اآ رسييييييول  ا...)ص(«  »یييييييا 

قييييييوی  فشييييييار  دکل هييييييای  جنوبييييييی،  و  شييييييمالی  مجنييييييون  جزیييييييره  دو  خیبيييييير، 

کارخانه هييييييای  و  سیسييييييات  تاأ تلویزیييييييون،  و  رادیييييييو  تقویتييييييی  دکل هييييييای  بييييييرق، 

کاغذ سازی و چاه های نفت عراق قرارداشت.

پیييييييش روی  زیييييييد  محييييييور  در  جييييييز  بييييييه  عملیييييييات،  نخسييييييت  مرحلييييييه ي  در   

چهييييييارم  روز  در  کييييييه  طييييييوری  بييييييه  شييييييد  انجييييييام  خييييييوب  محورهييييييا  سييييييایر  در 

اسييييييتقبال  بييييييا  عييييييراق  الُقرنييييييه  شييييييهر  بييييييه  ورود  در  نیروهييييييا  از  گروهييييييی  عملیييييييات، 

نجا مواجه شدند. مردم شیعه اآ

دجلييييييه  رودخانييييييه  بييييييه  را  خييييييود  مييييييا  الُعزیر)شييييييمالی( نیروهاي  محييييييور  در 

قييييييرار  مييييييا  اختیييييييار  در  راحتييييييی  بييييييه  مجنون هييييييم  جزیييييييره ي  دو  و  رسيييييياندند 

گرفت.

بييييييه  طالئیييييييه  و  مجنييييييون  جزایيييييير  محييييييور  عملیييييييات،  دّوم  مرحلييييييه ي  در 

گرفتييييييه  نظيييييير  در  »َنشييييييوه«  سييييييمت  بييييييه  پیييييييش روی  و  الحيييييياق  منظييييييور 

شييييييکل  بييييييه  دشييييييمن  و  نگرفييييييت  صييييييورت  پیييييييش روی  دالیلييييييی  بييييييه  امييييييا  شييييييد، 

بييييييه  موفييييييق  فقييييييط  مييييييا  و  کييييييرد  اسييييييتفاده  شييييييیمیایييی  بمب هييييييای  گسييييييترده ای از 

منظييييييور  بييييييه  بیشييييييتر  کييييييه  عملیييييييات  سييييييّوم  مرحلييييييه  در  شييييييدیم،  جزایيييييير  حفييييييظ 

مييييييد،  دراآ اجييييييرا  بييييييه  جنوبييييييی  مجنييييييون  جزایيييييير  بييييييه  دشييييييمن  فشييييييارهای  دفييييييع 

تييييييوپ  گلولييييييه  میلیييييييون  یييييييک  بييييييه  نزدیييييييک  دشييييييمن  پاتييييييک،  سيييييياعت   72 طييييييی 

و خمپاره شلیک کرد. 

1180 کیلومتيييييير  وسييييييعت  بييييييه  ای  منطقييييييه  در  عملیييييييات  ایيييييين  مجمييييييوع  در 

مربييييييع  کیلومتيييييير   160 مسيييييياحت  بييييييه  مجنييييييون  جزایيييييير  کييييييه  شييييييد  انجييييييام 

شييييييده  زاد  اآ از مناطييييييق  روسييييييتا  چندیيييييين  و  نفييييييت  چيييييياه  حلقييييييه   50 بييييييا  همييييييراه 

در این عملیات مي باشند. 
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شهيد ابوالفضل رفيعي سيج

محل تولد: کالت

تاريخ تولد:1344 

تاريخ شهادت :62/12/12 

محل شهادت :منطقه عملياتي خيبر

مسئوليت :معاون لشكر5 نصر

متولييييييد  کالت  بخييييييش  روسييييييتاهای  از  یکييييييی  در  سييييييال1344  در  رفیعييييييی  ابوالفضييييييل 

مدرسييييييه ی»خیرات خان«  بييييييه  عمویييييييش  توسييييييط  ابتدایييييييييی  دوران  پایييييييان  از  پييييييس  شييييييد. 

بييييييا شييييييروع قیييييييام شييييييکوهمند  یافييييييت.  بييييييود، راه  مييييييدارس علييييييوم دینييييييی مشييييييهد  کييييييه از 

توسييييييط  چند بييييييار  رابطييييييه  همیيييييين  در  و  اآورد  روی  مبييييييارزه  ی  صحنييييييه  اسييييييالمي به 

مامييييييوران رژیييييييم تحييييييت تعقیييييييب قييييييرار گرفييييييت. پييييييس از پیييييييروزی انقييييييالب بييييييه قييييييم رفييييييت 

و به حفاظت از امام عزیز پرداخت.

را  سييييييقز  سييييييپاه  عملیييييييات  فرماندهييييييی  مسييييييئولیت  غائله کردسييييييتان،  شييييييروع  بييييييا 

سييييييمت  بييييييا  در 10دی 1361  تحمیلييييييی  جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا  گرفييييييت.  عهييييييده  بييييييه 

جبهه هييييييای  بييييييه  رزمنييييييدگان  از  ای  عييييييده  بييييييا  رجايييييييييی  شييييييهید  تیييييييپ  فرماندهييييييی 

مشيييييياور  عنييييييوان  بييييييه  فتح المبیيييييين  عملیييييييات  در  کييييييرد.  عزیمييييييت  جنييييييوب 

چزابييييييه  منطقييييييه  محورهيييييياي  از  يکييييييي  مسييييييئول  و  امام رضييييييا)ع(  نظامي تیييييييپ21 

بود که در این عملیات مجروح شد.

بعييييييد از عملیييييييات والفجيييييير4 بييييييه سييييييمت معاونييييييت لشييييييکر 5 نصيييييير برگزیييييييده شييييييد تييييييا 

ممانعييييييت  علی رغييييييم  عملیييييييات  همیيييييين  در  گرديييييييد.  غيييييياز  اآ خیبيييييير  عملیييييييات  اينكييييييه 

مقييييييدم  خييييييط  عييييييازم  و  گرفييييييت  اجييييييازه  تمييييييام  اصييييييرار  بييييييه  رفیعييييييی  شييييييهید  فرمانييييييده، 

شد و سه روز بعد از عملیات در 12 اسفند1362 مفقود االثر شد.

تك متفاوت به اردوي دشمن

اوايييييييل جنييييييگ بييييييه  خاطيييييير كمبييييييود امكانييييييات ، شييييييب ها   تنهييييييا  بييييييه  سيييييينگرهاي  عراقييييييي  

اصييييييرار  خيلييييييي   بچه هييييييا  ورد.  مييييييي اآ غنيمييييييت   بييييييه   امكانييييييات   نجييييييا  اآ از  و    مي رفييييييت  

همييييييه   مي كييييييرد،  قبييييييول   وقتييييييي   نمي كييييييرد.  قبييييييول   اوبرونييييييد،   بييييييا  كييييييه   مي كردنييييييد 

بييييييا  را  برنييييييده   و  مي كييييييرد  كشييييييي   قرعييييييه   همين خاطيييييير  بييييييه   مي شييييييدند.  داوطلييييييب  

خود مي برد.

راوي: عباس  پارسايييي  ، هم رزم شهيد



96

سردار شهيد رمضان علي  عامل گوشه نشين

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:1340 

تاريخ شهادت :62/12/5 

محل شهادت :منطقه عملياتي خيبر

مسئوليت :فرمانده تيپ

يگان: لشکر 5 نصر 

متولييييييد  مشييييييهد  در  سييييييال1340  در  نشييييييین  گوشييييييه  عامييييييل  علييييييي  رمضييييييان 

و  راهنمایييييييييی   دوره  رفييييييت.  صفييييييوی  مدرسييييييه  بييييييه  سييييييال 1347  در  شييييييد. 

متوسطه را در مدرسه شهید فرازی گذراند.

جييييييزو  سييييييپاه  تشييييييکیل  بييييييا  شييييييد.  زینبیييييييه  مسييييييجد  بسييييييیج  عضييييييو  بعد انقييييييالب 

پیوسييييييت  نهيييييياد  ایيييييين  بييييييه  افتخيييييياری   صييييييورت  بييييييه  کييييييه  بييييييود  نیروهایييييييييی  اولیيييييين 

بييييييه  سييييييال1359  در  شييييييد.  نایييييييل  رسمي سييييييپاه  اسييييييتخدام  بييييييه  ن  اآ از  پييييييس  و 

عنوان محافظ بیت امام)ره( عازم جماران گرديد. 

و  حييييييردان  ُدّب  چزابييييييه،  بسييييييتان،  جبهه هييييييای  در   60 سييييييال  اواخيييييير  در 

در  و  ولی عصيييييير  گييييييردان  فرمانييييييده  عنييييييوان  بييييييه  جنييييييوب  جبهه هييييييای  دیگيييييير 

عنييييييوان  بييييييه  سييييييه  و  دو  يييييييک،  والفجيييييير  مقدماتييييييی،  والفجيييييير  عملیات هييييييای 

خدمييييييت  خراسييييييان  نصيييييير  لشييييييکر5  از  صييييييادق  امييييييام  تیييييييپ  فرمانييييييده  معيييييياون 

می کرد.

عراقييييييی  فرماندهييييييان  کييييييه  بييييييود  زیيييييياد  ن قييييييدر  اآ جبهه هييييييا  در  او  رشييييييادت های 

برای سرش جایزه تعیین کرده بودند.

ازاعييييييزام   هنييييييوز يك ميييييياه   امييييييا  اعييييييزام  شييييييد  لبنييييييان   بييييييه  جنييييييوب   سييييييپاه   طييييييرف   از  او 

وي  بييييييه  لبنييييييان  نگذشييييييته  بييييييود كييييييه  بييييييه علييييييت  نييييييياز از لبنييييييان  فييييييرا خوانييييييده  شييييييد 

و به  فرماندهي  تيپ امام  صادق )ع( منصوب  شد.

از  رشييييييادت هاي زيادي   خيبيييييير  عمليييييييات   در  عامييييييل ،  رمضان علييييييي   شييييييهيد 

خود به خرج  داد.

هورالهويييييييزه   از  فرماندهييييييي اش   تحييييييت   نيروهيييييياي   دادن   عبييييييور  از  پييييييس   او 

در   هييييييور  در  عييييييراق   مواصالتييييييي   جاده هيييييياي   و  پاسييييييگاه ها  وتصييييييرف  

فيييييييض   بييييييه   عقبييييييه   بييييييه   انتقييييييال   از  قبييييييل   سييييييرمجروح   و  ناحيييييييه   از   62/12/5

عظيم  شهادت  نايل  گرديد.
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سردار شهيد حسين  کارگر  

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:1332/01/01 

محل شهادت :منطقه عملياتي خيبر 

تاريخ شهادت :1362/12/10 

مسئوليت: فرمانده  محور عمليات

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع(

... تا بر جنازه ام نگرييد

ناراحييييييت  برود،گيفت:اگيييييير  جبهييييييه  بييييييه  مي خواسييييييت  كييييييه  بيييييياري  خرييييييين  اآ

ناراحييييييت  گيفتييييييم:  بگويييييييم.  شييييييما  بييييييه  را  مطلبييييييي  مي خواسييييييتم  نمي شييييييوي، 

شييييييهيد  زييييييياد  احتمييييييال  بييييييه  بييييييروم  جبهييييييه  بييييييه  كييييييه  بييييييار  اييييييين  گيفييييييت:  نمي شييييييوم. 

خواهم شد.اگر جنازه ام نيامد ناراحت نشوي.

بايييييييد  شييييييما  نكيييييين.  درخواسييييييت  چيييييييزي  چنييييييين  ازخداونييييييد  وقييييييت  هيييييييچ  گيفتييييييم: 

لطييييييف  ميييييين  بييييييه  خداونييييييد  گيفت:انشيييييياء ا...  باشييييييي.  هييييييم  خانييييييواده ات  فكيييييير  بييييييه 

االثيييييير  مفقييييييود  شييييييهيد  عنييييييوان  بييييييه  ومييييييرا  مي گييييييذارد  منييييييت  ميييييين  بيييييير  و  مي كنييييييد 

قبول مي كند. 

مقييييييام  مي دانييييييي  يييييييا  اآ گيفييييييت:  سييييييئوالم  جييييييواب  در  االثيييييير؟!  چرامفقييييييود  گيفتييييييم: 

ديگيييييير  شييييييهداي  از  خداونييييييد  نييييييزد  در  مي شييييييوند،  مفقوداالثيييييير  كييييييه  شييييييهدايييي 

ميييييين  جنييييييازه ي  شماسيييييير  كييييييه  نييييييدارم  دوسييييييت  ضميييييين  در  اسييييييت؟  بيشييييييتر 

شييييييهادت اش  خبيييييير  بعد مدتييييييي  و  رفييييييت  جبهييييييه  بييييييه  كنيييييييد.  وگريييييييه  بنشييييييينيد 

جنييييييازه  اش  از  خبييييييري  ديديييييييم  كرديييييييم،  صبيييييير  كييييييه  مدتييييييي  بعييييييد  وردنييييييد.  رااآ

نشد. 

راوي: همسر شهيد

سبز مثل شهيد

خيبيييييير  عمليييييييات  در  داشييييييت  قصييييييد  کارگيييييير  شهيدحسييييييين  هنگامي كييييييه 

اعييييييزام،  قبلييييييي  مراحييييييل  و  عمليات هييييييا  خييييييالف  بيييييير  اعييييييزام،  قبييييييل  كنييييييد،  شييييييركت 

لبيييييياس فييييييرم سييييييپاه را  بييييييا خييييييود بييييييه جبهييييييه  بييييييرد.  هنييييييگام رفتيييييين بييييييه خييييييط مقييييييدم 

زيبييييييا  عمييييييل  بييييييا  او  پوشيييييييد.  را  ن  اآ مخصوصييييييًا  و  لبيييييياس  رفييييييت  همييييييان  بييييييا  جبهييييييه 

و پوشش زيبا به ديدار معبود شتافت.

 راوي :زهرا سهرابي اول، همسر شهيد
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زادي سردار شهيد حسن  اآ

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:1334 

تاريخ شهادت :1362/12

مسئوليت :جانشين فرمانده تيپ

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع( 

مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  مشييييييهد  در  سييييييال1334  در  زادی  اآ حسيييييين  شييييييهيد 

از  پييييييس  گرفييييييت.  دیپلييييييم  مشييييييهد  ابوسييييييعید  دبیرسييييييتان  از  درخردادميييييياه1357 

جبهييييييه ی  در  و  شييييييد  عضييييييو  کمیتييييييه  در  کييييييه  بييييييود  افييييييرادی  نخسييييييتين  از  انقييييييالب 

و  انقييييييالب  ضييييييد  منافقييييييان،  سيييييياواکی ها،  دسييييييتگیری  و  مبييييييارزه  بييييييه  داخلييييييی 

اآشوبگران همت گماشت.

او کييييييه بييييييه سييييييپاه خیلييييييی عالقييييييه منييييييد بييييييود، بييييييه پیشيييييينهاد عييييييده ای از فرماندهييييييان 

شييييييد.در  انقالب اسييييييالمي منتقل  پاسييييييداران  سييييييپاه  بييييييه  سييييييپاه،  عالی رتبييييييه 

زادسييييييازی  اآ بييييييه  منجيييييير  کييييييه  المقييييييدس  بیييييييت  عملیييييييات  در  و  سييييييال1361 

او،  ارزش  بييييييا  و  مهييييييم  کارهييييييای  از  مهمي داشييييييت.  نقييييييش  شييييييد،  خرمشييييييهر 

تشکیل یگان حفاظت سپاه مشهد بود.

تیييييييپ 21  جانشييييييین  عنييييييوان  بييييييه  اسييييييفند1362  در  خیبيييييير  عملیييييييات  شييييييروع  بييييييا 

امام رضييييييا)ع( در ایيييييين عملیييييييات شييييييرکت کييييييرد. در خييييييط مقييييييدم مييييييورد اصابييييييت ترکييييييش 

تييييييش سيييييينگین دشييييييمن امييييييکان  راکييييييت قييييييرار گرفييييييت و بييييييه شييييييهادت رسييييييید. بييييييه علييييييت اآ

اعييييييالم  مفقوداالثيييييير  و  نشييييييد  فراهييييييم  عقييييييب  بييييييه  اآزادی  شييييييهید  مطهيييييير  پیکيييييير  انتقييييييال 

شد. 

ايثار و فداكاري

شهيد شييييييريف  و  تيييييييپ  فرمانييييييده  شهيدحسيييييين اآزادي،  عمليات هييييييا،  از  يکييييييي  در 

وقتييييييي  داشييييييتند.  برعهييييييده  را  مييييييا  گييييييردان  ابراهيمي، معاونييييييت  شييييييهيد  و  فرمانده گييييييردان 

نكييييييه مسييييييئوليت بااليييييييييي  اآ بييييييا وجييييييود  اآزادي  كييييييه عقب نشيييييييني شييييييروع شييييييد،  شييييييهيد 

اول  ولييييييي  تييييييرك  مي كييييييرد،  را  منطقييييييه  نيروهيييييياي اش  از  قبييييييل  كييييييه  بايسييييييتي  و  داشييييييت 

تييييييا زمانييييييي كييييييه اآخرييييييين نيييييييرو خييييييارج  نيروهييييييا را  فرسييييييتاد و از منطقييييييه خييييييارج  نمييييييود و 

نشد، منطقه را ترك نکرد. 

راوي: حسن رقمي
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سردار شهيد عليرضا نعماني   

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:35/06/11 

محل شهادت :جزيره مجنون 

تاريخ شهادت :62/12/08 

مسئوليت :مسئول محور

يگان:تيپ21 امام رضا)ع(

شجاعت وایثار  

جزيييييييره ي  بييييييه  و  كييييييرده  تخليييييييه  را  خييييييط  بچه هييييييا  شييييييد  قييييييرار  خيبيييييير  قبل عمليييييييات 

ماده شوند.  نجا براي شروع عمليات اآ مجنون بروند تا از اآ

شييييييهيدان  جملييييييه  از  دوسييييييتان  از  تيييييين  چنييييييد  اتفيييييياق  بييييييه  نعمانييييييي  شييييييهيد 

درخييييييط  داوطلييييييب  صييييييورت  بييييييه  زادي  اآ و  شييييييريفي  اسييييييدالهي،  كارگيييييير، 

خييييييارج  منطقييييييه  از  را  نيروهييييييا  و  شييييييود  شييييييب  كردند تييييييا  مقاومييييييت  و  ماندنييييييد 

درهمييييييان  كردنييييييد.  مقاومييييييت  بزرگييييييواران  اييييييين  هييييييم  صبييييييح  تييييييا  شييييييب  كننييييييد. 

نايييييييل  شييييييهادت  رفيييييييع  درجييييييه ي  بييييييه  نعمانييييييي  عليرضييييييا  شييييييهيد  مقطييييييع 

مي شود. 

موفييييييق  دشييييييمن  نبييييييود  بزرگييييييوار  شييييييهيد  اييييييين  شييييييجاعت  و  رشييييييادت  اگيييييير 

را  مانييييييده  باقييييييي  دوگييييييردان  تنهييييييا  نييييييه  بگيييييييردو  را  خييييييط  از  گوشييييييه اي  مي شييييييد 

بييييييه  بچه هييييييا  راكييييييه  ادواتييييييي  و  امكانييييييات  تمييييييام  بلكييييييه  مي رسيييييياند؛  شييييييهادت  بييييييه 

عقب برده بودند را مي گرفت.

وموفييييييق  داد  انجييييييام  چييييييپ  سييييييمت  درمنطقييييييه  كييييييه  كاري  همييييييان  درسييييييت   

شد تعداد زيادي از بچه ها را به شهادت برساند. 

ميييييين  دادنييييييد،  ميييييين  بييييييه  را  نعمانييييييي  عليرضييييييا  شييييييهادت  خبيييييير  هييييييم  وقتييييييي 

وبسيييييييار  بييييييودم  بسييييييتري  مجروحيييييييت  علييييييت  بييييييه  مشييييييهد  دربيمارسييييييتان 

متاثر شدم.

اهييييييواز  در  رضييييييا )ع(  امييييييام  تيييييييپ  هنييييييوز  رفتييييييم  منطقييييييه  بييييييه  كييييييه  دوميييييياه  بعييييييد 

او  شييييييهادت  خبيييييير  و  مي گرفتنييييييد  مجلييييييس  بزرگييييييوار،  شييييييهيد  اييييييين  بييييييراي 

خيلي در روحيه ي بچه ها تاثير گذاشته بود.

راوي: از هم رزمان شهيد
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سردار شهيد غالمحسين  اسداللهي   

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:1319/01/02

تاريخ شهادت :62/12/12

محل شهادت :جزيره مجنون 

مسئوليت :مسئول محور

يگان:تيپ21 امام رضا)ع(

نجييييييا  اآ در  كييييييه  گروهك هايييييييييي  و  بعثي هييييييا  عليييييييه  و   بييييييود  كردسييييييتان  در  مدتييييييي   

مييييييد.   اآ جنييييييوب  جبهييييييه  بييييييه  مدتييييييي  از  پييييييس  مي كييييييرد،  مبييييييارزه  داشييييييتند،  فعاليييييييت 

پدافنييييييد  بچه هييييييا  كييييييه  حالييييييي  در  مهييييييران  خييييييط  در  والفجيييييير 3  عمليييييييات  از  پييييييس 

داشييييييت  عهييييييده  بيييييير  را  كوثيييييير  گييييييردان  فرماندهييييييي  اسييييييداللهي  شييييييهيد  مي كردنييييييد، 

ولييييييي سييييييپس بعييييييد از تشييييييخيص فرماندهييييييان تيييييييپ 21 امييييييام رضييييييا )ع( بييييييه عنييييييوان 

مسئول خط در طرح و عمليات منصوب شد. 

 5-4 تييييييا  صبييييييح    10 سيييييياعت   از   ( روز  نصييييييف  حييييييدود  خيبيييييير  عمليييييييات  در 

بي سيييييييم  از  مييييييا  كييييييرد.  متوقييييييف  را  دشييييييمن  رسيييييييد(  شييييييهادت  بييييييه  كييييييه  بعد از ظهيييييير 

شييييييهيد  اسييييييد اللهي  كييييييه  گيفتنييييييد  مدنييييييد  اآ بچه هييييييا  كييييييه  بعييييييد  نداشييييييتيم.  تميييييياس  او  بييييييا 

شده است.

اآب  كيلومتيييييير  كييييييه 40  وجييييييودي  بييييييا  جييييييا  بدترييييييين  و  شييييييرايط  ترييييييين  سييييييخت  او در   

باعييييييث  و  بكنييييييد  دفيييييياع  و  نگييييييه دارد  را  محييييييورش  توانسييييييت  بييييييود،  سييييييرما  پشييييييت  در 

نياينييييييد!  در  اسييييييارت  بييييييه  و  نخورنييييييد  دور  رزمنييييييده  هييييييزار  سييييييه  دو،  حييييييدود  كييييييه  شييييييد 

اين از ابتكار عمل، شجاعت و قدرت ايشان بود.  

راوي: از هم رزمان شهيد

عشق به جهاد

در  ايييييييران،  كربييييييالي  جبهييييييه  حبيييييييب  و  پييييييير  چريييييييك  اييييييين  اسييييييداللهي،  شييييييهيد 

اش  جنييييييازه  کييييييه  شييييييد  زيييييييادي  سييييييعي  رسيييييييد.  شييييييهادت  بييييييه  خيبيييييير  عمليييييييات 

جامييييييي،  جييييييواد  شييييييهيدمان،  بييييييرادر  و  ميييييين  بياوريييييييم.  عقييييييب  مقييييييداري  يييييييك  را 

مييييييا  نمي دانييييييم  ولييييييي  داديييييييم  انتقييييييال  خييييييط  پشييييييت  بييييييه  مقييييييداري  يييييييك  را  جنييييييازه اش 

بزرگييييييي  سييييييرداران  كنييييييار  كييييييه در  بييييييود  خييييييدا  مصلحييييييت  يييييييا  و  نداشييييييتيم  سييييييعادت 

چون شهيد كارگر بماند. 

راوي: از هم رزمان شهيد
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سردار شهيد مسعود افشاریان شاندیز   

 محل تولد: شانديز

تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 9 /1362/12

محل شهادت: ساحل رود دجله

مسئوليت: معاون فرمانده گردان کوثر

يگان: تیپ 21 امام رضا)ع( 

شيييييياندیز   در   1342/12/10 تاریييييييخ  در  افشيييييياريان   مسييييييعود  شييييييهيد  سييييييردار 

شييييييد  باعييييييث  مذهبييييييي  محيييييييط  در  پييييييرورش  تاثييييييير  مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  رضييييييوی  خراسييييييان 

شييييييروع  بييييييا  بييييييود،  زندگييييييي  جوانييييييي  دوران  غيييييياز  اآ در  او  كييييييه  زمانييييييي  بعييييييد  سييييييال ها  تييييييا 

از  ميييييياه   7 مييييييدت  نشناسييييييد.  پييييييا  از  سيييييير  ميهيييييين  از  دفيييييياع  بييييييراي  تحمیلييييييی  جنييييييگ 

در  مييييييدت حضييييييور  بقیييييييه  و  گذرانييييييد  بسييييييیج  طریييييييق  از  جبهييييييه  در  را  خييييييود  خدمييييييت 

جبهه را عضو سپاه بود.

جنگييييييی  مناطييييييق  تمييييييام  در  جبهييييييه،  در  حضييييييور  مييييييدت  در  افشيييييياریان  شييييييهید 

ناحیييييييه  از  مرتبييييييه  چندیيييييين  کييييييرد.  شييييييرکت  عملیييييييات   14 در  و  داشييييييت  حضييييييور 

دست و پا مجرح شد. 

فرهنگييييييی  معاونييييييت  سييييييمت  کييييييه  حالييييييی  در   1362/12/9 در  خیبيييييير  عملیييييييات  در 

گييييييردان کوثيييييير از تیييييييپ 21 امييييييام رضييييييا )ع( را بيييييير عهييييييده داشييييييت، 16 تانييييييک دشييييييمن 

دجلييييييه  اآن سييييييوي  بييييييه  تانك هييييييا  توقييييييف  و  جلوگیييييييری  بييييييرای  حتييييييي   و  كييييييرد  نابييييييود  را 

رفييييييت، در ایيييييين هنييييييگام بييييييا اصابييييييت ترکييييييش بييييييه زمیيييييين افتيييييياد، ولييييييی بييييييا تمييييييام تييييييوان  

بلنييييييد شييييييد و اآخریيييييين گلولييييييه را نثييييييار یييييييک تانييييييک كييييييرد و اآن را منهييييييدم سيييييياخت، امييييييا  

پیکيييييير  و   رسيييييييد  شييييييهادت  بييييييه  دجلييييييه  دور  سيييييياحل  در  و  قرار گرفييييييت  خود،هييييييدف 

پاك وي در خاک دشمن باقی ماند. 

فرازي از وصیتنامه:

... از شييييييهر و دیييييييارم هجييييييرت کييييييرده ام و در مکانييييييی پييييييا نهيييييياده ام کييييييه یاران حسييييييین )ع( 

عييييييروس  کييييييه  نشسييييييته ام  انتظييييييار  بييييييه  و  انييييييد  گرفتييييييه  منييييييزل  وادی  اآن  در  عاشييييييقانه 

خونييييييم  از  قطييييييره ای  بييييييا  تييييييا  مييييييی روم  و  بگیييييييرم  غييييييوش  اآ در  مشييييييتاقانه  را  شييييييهادت 

خمینييييييی  عزیييييييز،  امييييييام  بييييييه  باشييييييم.  کييييييرده  مکيتبييييييم  و  اسييييييالم  بييييييه  ناقابلييييييی  خدمييييييت 

سييييييوگند  اسييييييت  ناپذیيييييير  سييييييازش  اسييييييتوره  و  مقاومييييييت  الگييييييوی  کييييييه  بت شييييييکن 

می خورم که همیشه ناصر و پشتیبانت باشم... «
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»کاشييييييمر«به  شهرسييييييتان  در   1338 ذر  اآ  21 تاریييييييخ  در  محمييييييود«  »سييييييید 

مد.  دنیا اآ

ضييييييد  بيييييير  مبارزاتييييييی  و  سیاسييييييی  فعالیت هييييييای  بييييييه  توجييييييه  بييييييا  هنرسييييييتان  در 

و  مي نمود.رشييييييد  ایفييييييا  را  کننييييييده  هدایييييييت  نقييييييش  همييييييواره  شيييييياه،  رژیييييييم 

کاشييييييمر  بييييييه  مشييييييکینی  یييييييت  ا...  اآ تبعيييييييد  بييييييا  شييييييهيدمحمود،  بالندگييييييی 

بييييييا  وی  عمیييييييق  ارتبيييييياط  موجييييييب  تقييييييارن،  ایيييييين  و  گردیييييييد  هم زمييييييان 

ن زمان شهرستان شد.  کانون های سیاسی اآ

واحييييييد  مسييييييئول  عنييييييوان  بييييييه  و  شييييييد  سييييييپاه  1358  وارد  سييييييال  ابتييييييدای 

گروهک هييييييای  بييييييا  مبييييييارزه  خطیيييييير  مسييييييئولیت  اجييييييرای  در  اطالعييييييات 

الحادی و منافقین، گام های اساسی و اصولی بر داشت.

منطقييييييه  سييييييپاه  اطالعييييييات  واحييييييد  معيييييياون  سييييييمت  بييييييه   1361 سييييييال  در   

جنگييييييي  مناطييييييق  همان سييييييال عازم  بهميييييين  در  شييييييد.  منصييييييوب  خراسييييييان 

رشييييييادت های  مقدماتييييييی  والفجيييييير  عملیييييييات  در  و  اسييييييالمي گردید  میهيييييين 

فراوانی از خود بروز داد.

مسييييييئوالن  باعث  شييييييد  جبهييييييه،  پشييييييت  در  او  توانایييی هييييييای  بييييييه   نیيييييياز 

خاطيييييير  همیيييييين  بييييييه  ندهنييييييد،  جبهييييييه  در  را  دائمييييييي اش  حضييييييور  اجييييييازه  

عنييييييوان  بييييييه  محمييييييود  شييييييد  قييييييرار  مي شد. سييييييرانجام  مخالفييييييت  وی  اعييييييزام  بييييييا 

گرفتيييييين  تحویييييييل  او  امييييييا  شييييييود  اعييييييزام  منطقييييييه  بييييييه  رئیس ستاد لشييييييکر5نصر 

ترجیييييييح  و  کييييييرد  موکييييييول  خیبيييييير  عملیييييييات  از  بعييييييد  بييييييه  را  مسييييييئولیت  ایيييييين 

در  بسييييييیجیان،  دیگيييييير  بييييييا  همييييييراه  گمنييييييام،  رزمنييييييده ی  یييييييک  عنييييييوان  بييييييه  داد 

عملیات حضور یابد. 

باقی مانده هييييييای  خریيييييين  اآ کاشييييييمر،  مييييييردم  تييييييا  کشييييييید  طييييييول  سييييييال  شييييييانزده 

خاکی پیکر شهید سبیلیان را به دوش بکشند.

سردار شهيدسید محمود سبیلیان

محل تولد: كاشمر

تاريخ تولد: 1338

تاريخ شهادت: 1362

محل شهادت: منطقه عملياتي خيبر 

مسئوليت: فرمانده واحد مهندسی رزمي

يگان:  لشکر 5نصر
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خانييييييواده اي  در   1341 مييييييرداد  بيسييييييتم  تاريييييييخ  شيخ االسييييييالمي در  شييييييهيد 

ابتدايييييييييي  دوره  پايييييييان  از  پييييييس  گشييييييود.  جهييييييان  بييييييه  چشييييييم  مشييييييهد  در  مذهبييييييي 

در  سييييييال  چنييييييد  و  شييييييد  علميييييييه  مدرسييييييه  راهييييييي  دينييييييي  علييييييوم  تحصيييييييل  بييييييراي 

صييييييورت  بييييييه  هييييييم  را  كالسيييييييك اش  تحصيييييييالت  كييييييرد.  علييييييم  كسييييييب  وادي  اييييييين 

شبانه ادامه داد.

ايييييييران عليييييييه رژيييييييم ستمشيييييياهي  مييييييردم  بييييييا اوج گيييييييري مبييييييارزات  غيييييياز دوره جوانييييييي او  اآ

رژيييييييم  عليييييييه  راهپيمايييييييييي  مقييييييدم  صفييييييوف  در  همييييييواره  ابوالقاسييييييم  و  شييييييد  هم زمييييييان 

بهترييييييين  از  را  ايييييييام  اآن  سييييييعيد  شييييييهيد  اييييييين  داشييييييت.   شييييييركت  پهلييييييوي  فاسييييييد 

روز هاي زندگي اش بر شمرد. 

بييييييه  بسيييييييج،  تشييييييكيل  بييييييراي  امييييييام)ره(  دسييييييتور  انقالب اسييييييالمي و  پيييييييروزي  از  پييييييس 

غيييييياز  اييييييين نهيييييياد پيوسييييييت  تييييييا اينكييييييه فتنييييييه منافقييييييين و پييييييس از اآن جنييييييگ تحميلييييييي اآ

كييييييرد.  شييييييركت  مختلييييييف  عمليات هيييييياي  در  و  شييييييد  جبهييييييه  عييييييازم   1361 شد.سييييييال 

وا مي داشييييييت. شييييييگيفتي  بييييييه  را  هم رزمييييييش  دوسييييييتان  نبييييييرد،  عرصييييييه  در  او  شييييييجاعت 

مجنييييييون  جزيييييييره  منطقييييييه  در  خيبيييييير  عمليييييييات  در   1362 سييييييال  اسييييييفند  هشييييييتم 

بييييييه شييييييهادت  و  قييييييرار گرفييييييت  تييييييير مسييييييتقيم دشييييييمن  هييييييدف  كنييييييار رود دجلييييييه  و در 

رسيد.

فرازي از وصيت نامه:

اميييييييدوارم  و  بيفتييييييد  زمييييييين  روي  ميييييين  اسييييييلحه  نگذاريييييييد  دارم  تقاضييييييا  شييييييما  .از   ...«

بياينييييييد  بييييييه جبهييييييه  كييييييه حتمييييييا  از برادرانييييييم مي خواهييييييم  مييييييرا دنبييييييال كنيييييييد و  كييييييه راه 

و  اسييييييت  شييييييدن  نزديييييييك  حييييييق  بييييييه  اسييييييت،  انسان سييييييازي  دانشييييييگاه  اينجييييييا  چييييييون 

فرزنييييييد  يعنييييييي  تاريييييييخ،  ابرمييييييرد  اييييييين  قييييييدر  رسيييييييدن...  زمان)عييييييج(  امييييييام  وصييييييال  بييييييه 

الموسييييييوي الخميني  روح  ا...  جهييييييان،  مسييييييتضعفان  رهبيييييير  عليهييييييا،  سييييييالم  ا...  فاطمييييييه 

را بدانيد كه ايران و دنيا را از چنگال ظلم و فساد نجات داد...«

سردار شهيد ابوالقاسم شيخ االسالمي

محل تولد: مشهد

تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت: 1362/12/8

محل شهادت: منطقه عملياتي خيبر

مسئوليت: اطالعات

يگان: لشكر 5 نصر
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شييييييهيد  سييييييردار  سييييييبزوار.  حوالييييييی  اسييييييت  روسييييييتایييی  شييييييامکان،  بيييييياد  اآ حسييييييین   

مد. غالمرضا پروانه در سال 1338 در این سامان به دنیا اآ

و  او  بييييييود.  شييييييده  انقالب اسييييييالمي هم زمان  اوج گيييييييري  بييييييا  رضييييييا،   سييييييربازی 

کننييييييد  وادارشييييييان  خييييييود  خیييييييال  بييييييا  تييييييا  فرسييييييتادند  تهييييييران  بييييييه  را  دوسييييييتان اش 

مييييييردم را بييييييه تیيييييير ببندنييييييد.  امييييييا او بييييييه یييييييک اشيييييياره امييييييام خمینييييييی، سييييييالح را زمييييييين 

گذاشت، پادگان را رهاكرد و به صف مردم پيوست.

ايييييييران  بييييييه  حملييييييه  بييييييراي  را  صييييييدام  تييييييا  شييييييد  باعييييييث  انقييييييالب  ضييييييد  ناكامي فتنييييييه 

لبيييييياس  در  شييييييد؛  نبييييييرد  روانييييييه  پروانييييييه  شييييييهيد  كييييييه  بييييييود  روز  ن  اآ از  كننييييييد.  تشييييييويق 

سيييييياحل  و  چزابييييييه  میمييييييک،  هييييييور،  جنگیييييييد؛در   مریييييييوان  در  سييييييپاهی  و  بسييييييیجی 

بيييييير زمييييييين افتيييييياد. در اييييييين روزهييييييا  بييييييا تیيييييير مسييييييتقیم دشييييييمن  تييييييا روزی کييييييه  دجلييييييه 

خیبيييييير،  عملیييييييات  در  بييييييود؛  امام رضييييييا)ع(  تیييييييپ21  از  رعييييييد  گييييييردان  فرمانييييييده  او 

به سال 1362. 

نکنييييييد  پیييييييدا  را  جنييييييازه اش  کسييييييی  و  بمانييييييد  پنهييييييان  بیابان هييييييا  در  داشييييييت  وصیييييييت 

بييييييه  پروانييييييه  غالمرضييييييا  از  ای  نشييييييانه  کسييييييی  سييييييال ها،  از  پييييييس  و  شييييييد  همييييييان 

ورد.  شامکان سبزوار اآ

سردار شهيد غالمرضا پروانه

محل تولد: سبزوار

تاريخ تولد: 1338

تاريخ شهادت: زمستان1362

محل شهادت: منطقه عملياتي خيبر

مسئوليت: فرمانده گردان رعد

يگان: تیپ 21امام رضا)ع(
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سردار شهيد حسين امين مقدم

محل تولد: كاشمر

تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: 12/5/ 1362

محل شهادت: جزيره مجنون

مسئوليت: معاون عمليات تيپ امام صادق)ع(

متولييييييد  كاشييييييمر  در   1336 سييييييال  در  مقييييييدم  امييييييين  حسييييييين  شييييييهيد  سييييييردار 

فعاليت هيييييياي   بييييييراي  و  بييييييود  كاشييييييمر  در  دبيرسييييييتان  پنجييييييم  سييييييال  تييييييا  شييييييد. 

انقالبي بيشتر، سال ششم دبيرستان به مشهد هجرت كرد. 

قيييييييام  در  شييييييد.  قبييييييول  تبريييييييز  دانشييييييگاه  مكانيييييييك  رشييييييته  در   1356 سييييييال 

دي   19 قيييييييام  شييييييهداي  چهلييييييم  مناسييييييبت  بييييييه  كييييييه  تبريييييييز  مييييييردم  بهميييييين   29

 57 بييييييان  اآ  13 و  شييييييهريور   17 داشييييييت.  فعالييييييي  نقييييييش  بييييييود،  شييييييده  برپييييييا  قييييييم 

هم در كوران مبارزات بود و چند بار دستگير شد.

پيوسييييييت  سييييييپاه  بييييييه   1360 سييييييال  در  انقالب اسييييييالمي  پيييييييروزي  از  پييييييس 

جبهييييييه  راهييييييي  گرفت.سييييييپس  برعهييييييده  را  كاشييييييمر  بسيييييييج  مسييييييئوليت  و 

امام صادق)ع(به خدمييييييت  تيييييييپ  عمليييييييات  و  طييييييرح  قسييييييمت  در  و  شييييييد 

مشغول گرديد. 

عمليييييييات  در  خصييييييوص  بييييييه  داشييييييت،  شييييييركت  مختلفييييييي  عمليات هيييييياي  در 

والفجر4 نقش موثري ايفا كرد.

فرمانييييييده  كييييييه  حالييييييي  در  و  خيبيييييير  عمليييييييات  در  مقييييييدم  امييييييين  شييييييهيد 

جزيييييييره  در   1362 اسييييييفند  درپنجييييييم  بييييييود  امام صييييييادق)ع(  تيييييييپ  عمليييييييات 

مجنون به شهادت رسيد.

از وصيت نامه:

بتوان گيفت:خداونييييييد  شييييييايد  كييييييه  گرفته ايييييييم  قييييييرار  عصييييييري  در   ...«

حكومييييييت  نعمييييييت  داشته اسييييييت؛  ارزانييييييي  مييييييا  بيييييير  را  نعماتييييييش  بيشييييييترين 

زدوده  نعمييييييت  امام خمينييييييي)ره(،  همچييييييون  رهبييييييري  وجييييييود  و  اسييييييالمي 

قييييييدر  خواهييييييران  و  فسيييييياد...برادران  و  شييييييرك  و  نفيييييياق  و  كيفيييييير  ثييييييار  اآ شييييييدن 

اين همه نعمت را بدانيد و خدا را شكر كنيد...«
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سردار شهيد محمد حسين  مهاجر قوچاني   

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:42/10/01

محل شهادت :جزيره مجنون 

تاريخ شهادت :62/12/12 

مسئوليت :مسئول محور

يگان:تيپ21امام رضا)ع(

عشق به رهبري

عكييييييس  لحظييييييات  تمييييييام  در  و  هميشييييييه  مهاجيييييير  حسييييييين  محمييييييد  شييييييهيد 

امام)ره( در جيب اش بود. 

بوديييييييم  گرفتييييييه  قييييييرار  درموقعيتييييييي  خيييييير  اآ لحظييييييه  ن  اآ در  دارم  ييييييياد  بييييييه  حتييييييي 

بييييييه  كييييييه  مي برديييييييم  بييييييين  از  داشييييييتيم،  همييييييراه  كييييييه  را  مداركييييييي  بايييييييد  كييييييه 

دست دشمن نيفتد.

امييييييام  عكييييييس  جييييييز  بييييييه  و  كشيييييييد  بيييييييرون  جيييييييب اش  از  را  مييييييدارك  تمييييييام  او   

اييييييين  داد.  قييييييرار  جيييييييب اش  در  را  امييييييام  عكييييييس  دوبيييييياره  و  كييييييرد  پيييييياره  را  همييييييه 

در  گذشييييييتگي  اش  خييييييود  از  و  صميميييييييت  وفييييييا،  عشييييييق،  اخييييييالص،  نشييييييانه 

راه امام)ره( بود.

راوي: يکي از هم رزمان شهيد
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عمليات بدر
عملیييييييات  جنييييييوب،  در  اسييييييالم  رزمنييييييدگان  بييييييزرگ  عمليات هيييييياي  از  ديگيييييير  يکييييييي 

یادمييييييان  ایيييييين  در  و  دارد  پیونييييييد  طالئیييييييه  یادمييييييان  بييييييا  نوعييييييی  که بييييييه  اسييييييت  بييييييدر 

هييييييدف  بييييييا  خیبيييييير  عملیييييييات  از  پييييييس  یک سييييييال  عمليييييييات  می شييييييود.اين  معرفييييييي 

اصلييييييی  مراکييييييز  بييييييه  راهیابييييييی  و  العميييييياره  بصييييييره-  جيييييياده  بيييييير  تسييييييلط  و  دسييييييتیابی 

عملیييييييات،  پایييييييان  در  البتييييييه  کييييييه  شييييييد  انجييييييام  دجلييييييه  رودخانييييييه  غييييييرب  نواحييييييی  و 

العميييييياره  بصييييييره-  راه  کیلومتييييييری  از 10  کمتيييييير  فاصلييييييه  بييييييه  کييييييه  خييييييودی  نیروهييييييای 

و  متوالييييييی  پاتک هييييييای  برابيييييير  در  مقاومييييييت  روز  چنييييييد  از  بودنييييييد،  پييييييس  رسييييييیده 

تثبیييييييت  بييييييه  و  کييييييرده  تخلیييييييه  را  دجلييييييه  شييييييرق  سيييييياحل  عييييييراق،  زرهييييييی  سيييييينگین 

مواضع جدید در هور العظیم بسنده کردند.

31 عاشييييييورا،   لشييييييکر  فرمانييييييده  باکييييييری«  »مهييييييدی  بييييييدر  عملیييييييات  جریييييييان  در 

»ابراهیييييييم  رسييييييول  ا...)ص(،  27 محّمييييييد  لشييييييکر  فرمانييييييده  کریمييييييی«  »عبيييييياس 

قائم مقييييييام  چراغچييييييی«  »ولييييييی  ا...  18 الغدیيييييير،  تیييييييپ  فرمانييييييده  جعفييييييرزاده« 

لشييييييکر17 علی  سييييييتاد  مسييييييئول  صادقييييييی«  »اسييييييماعیل  لشييييييکر5نصر،  فرمانييييييده 

خاتييييييم  قييييييرارگاه  مييييييوزش  اآ فرمانييييييده  تجالیييييييييی«  »علييييييی  ابیطالييييييب)ع(،  بيييييين 

و  جواداالئمييييييه)ع(  تیييييييپ  فرمانييييييده  برونسييييييی«  »عبدالحسييييييین  االنبیيييييياء)ص(، 

بادی  یت ا... شيييييياه اآ اآ فرزنييييييد  و  مجتهييييييدان  از  کييييييه  بييييييادی«  اآ شيييييياه  االسييييييالم  »حجيييييييت 

استاد اخالق و عرفان امام)ره( بودند، به شهادت رسیدند.
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شهيد ولي  ا...  چراغچي  مسجدي 

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:1337/07/01

 تاريخ شهادت :فروردين 1364

محل شهادت :جزيره مجنون  

مسئوليت :قائم مقام فرمانده لشكر5 نصر

متولييييييد  مشييييييهد  ميييييياه1337در  مهيييييير  اول  در  مسييييييجدی  چراغچييييييی  ا..  ولييييييی 

از  پييييييس  پیوسييييييت.  نقویييييييه  مذهبييييييی  علمييييييي –  مدرسييييييه  بييييييه  کودکييييييی  در  شييييييد. 

دانش نیييييييا  دبیرسييييييتان  در  را  خييييييود  ابتدایييی،تحصیييييييالت  دوره ی  گذرانييييييدن 

مهندسييييييی  رشييييييته  در  سييييييال 1357  در  داد.  ادامييييييه  ریاضیييييييات  رشييييييته  در 

بييييييه  انقالب اسييييييالمي بنا  از  پييييييس  شييييييد.  پذیرفتييييييه  بیرجنييييييد  دانشييييييگاه  علييييييوم 

خیانت هييييييای  اولیيييييين  غيييييياز  اآ بييييييا  گرديييييييد.  20میلیونييييييی  ارتييييييش  وارد  وظیفييييييه 

دالوری هييييييای  خييييييود  از  و  رفييييييت  منطقييييييه  ایيييييين  بييييييه  گنبييييييد  در  ضد انقييييييالب 

بالفاصلييييييه  نیييييييز  تحمیلييييييی  جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا  گذاشييييييت.  یييييييادگار  بييييييه  زیييييييادی 

به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت.

و  طييييييرح  گردان،مسييييييئول  فرمانييييييده  از:  عبارتنييييييد  جبهييييييه  در  او  مسييييييئولیت های 

مسييييييئول  ضييييييا)ع(،  ر  تیپ21امييييييام  فرمانييييييده ی  رضييييييا)ع(،  تیپ21امييييييام  عملیييييييات 

لشييييييکر 5نصيييييير  عملیييييييات  و  طييييييرح  مسييييييئول  منطقييييييه 6سييييييپاه،   عملیييييييات  و  طييييييرح 

خراسان و قائم مقام این لشکر.

و  شييييييد  مجييييييروح  سيييييير  ناحیييييييه ی  بييييييه  گلولييييييه  اصابييييييت  اثيييييير  بيييييير  بييييييدر  عملیييييييات  او در 

سرانجام در فروردین سال1364به درجه رفیع شهادت نایل گشت.

عشق شهادت 

بخييييييورد.  سييييييرم  بييييييه  تركييييييش  دارم  دوسييييييت  مي گيفييييييت:  چراغچييييييي  شييييييهيد 

يييييييا  بخييييييورد،  بييييييدن  ديگيييييير  جيييييياي  بييييييه  تييييييير  اگيييييير  چييييييون  نگويييييييم.  هييييييم  اآخ  ديگيييييير 

مركييييييز  بخييييييورد،  سيييييير  بييييييه  تركييييييش  اگيييييير  ولييييييي  دسييييييت.  يييييييا  مي شييييييود  قطييييييع  پييييييا 

بييييييه  خييييييدا  طييييييرف  از  ملكييييييي  اصابييييييت  مييييييورد  لحظييييييه  يييييييك  در  بييييييدن  فرماندهييييييي 

عنوان تركش قرار مي گيرد. و اين خواسته او به واقعيت پيوست.

راوي: سعيد روئف  



109

سردار شهيد محمدرضا ارفعي  

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:42/01/01

 تاريخ شهادت :64/01/02 

منطقه :عمليات بدر 

مسئوليت :فرمانده طرح وعمليات

يگان: تيپ جواد االئمه)ع(

مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  مشييييييهد  1342در  سييييييال  روز  اولييييييين  در  ارفعييييييی  محمد رضييييييا    

دبیرسييييييتان  دوران  در  شييييييد.  مکيتييييييب  وارد  دبسييييييتان،  بييييييه  رفتيييييين  از  قبييييييل  او 

امييييييا  داد،  ادامييييييه  تحصیييييييل  بييييييه  بييييييزرگ  قييييييا  اآ تقييييييی  حيييييياج  مدرسييييييه ی  در  هييييييم 

تحصیييييييل  ادامييييييه  از  را  انقالب اسييييييالمي او  صحنه هييييييای  در  شييييييرکت  بييييييه  عشييييييق 

بازداشت. 

جبهييييييه،  در  شييييييد.  بسييييييیج  گسييييييترده  فعالیت هييييييای  وارد  نیييييييز  انقييييييالب  از  پييييييس 

تیييييييپ  معيييييياون  و  داشييييييت  عهييييييده  بييييييه  را  عملیييييييات  و  طييييييرح  فرماندهييييييی 

جواداالئمه)ع( و قائم مقام شهید برونسی بود. 

بييييييار  خرييييييين  اآ شييييييد.  مجييييييروح  13 بييييييار  داشييييييت.  شييييييرکت  عملیات هييييييا  بیشييييييتر  در 

بييييييه  مدتييييييي  بييييييرد.  را  شييييييکمش  جييييييداره   60 خمپيييييياره  ترکييييييش  بييييييدر  عمليييييييات  در 

فروردیيييييين1364  دوم  در  وسييييييرانجام  شييييييد  اعييييييزام  تبريييييييز  در  بيمارسييييييتاني 

بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

زادي شهيد احمد عظيمي،شهيد نورا...كاظميان، شهيد اآ
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سردارشهيد عبدالحسين  برونسي

محل تولد:ُگلبوي كدكن  تربت حيدريه

تاريخ تولد:1321

تاريخ شهادت :63/12/23 

محل شهادت :شرق دجله

 منطقه :عمليات بدر 

مسئوليت :فرمانده تيپ جواد االئمه)ع(  

اگر شهيد نشدم... 

احسيييييياس  خوبييييييي  بييييييه  را  پييييييرواز  گويييييييييي  بييييييدر،  عمليييييييات  هنگامييييييه  برونسييييييي  شييييييهيد 

مييييييا چهييييييارراه خنييييييدق«  گيفييييييت: »وعييييييده  بييييييدر  توجيهييييييي عمليييييييات  مي کييييييرد. در جلسييييييه 

نييييييگاه بييييييه يكييييييي  و هنييييييگام حركييييييت، مانييييييع خوانييييييدن دعيييييياي حييييييرز در گوشييييييش شييييييد و اآ

ميييييين  ايمييييييان  نشييييييدم در  شييييييهيد  اييييييين عمليييييييات  ميييييين در  گيفييييييت: »اگيييييير  از هم رزمانييييييش 

بييييييود ،  ميييييياده مقابلييييييه  غيييييياز شييييييد. دشييييييمن كييييييه از قبييييييل اآ شييييييك كنيييييييد.« نبييييييرد سييييييختي اآ

مييييييد. بييييييا اييييييين همييييييه، شييييييب اول عمليييييييات خييييييط شكسييييييته شييييييد، دشييييييمن  بييييييه مصيييييياف اآ

مجبور به فرار گشت و سردار مردانه به تعقيب دشمن پرداخت.

چهييييييارراه  بازپس گيييييييري  بييييييراي  تجهيييييييزات  تمييييييام  بييييييا  دشييييييمن  روز،  سييييييومين 

خاكييييييي  لبيييييياس  كييييييه  گذشييييييته  عمليييييييات  برخييييييالف  سييييييردار  حمله كييييييرد،  خنييييييدق 

خرييييييين  نييييييگاه سييييييوگند ياد نمييييييود كييييييه تييييييا اآ مي پوشيييييييد، لبيييييياس سييييييبز بيييييير تيييييين كييييييردو اآ

افتادنييييييد  زمييييييين  بيييييير  يك يييييييك  هم سيييييينگرانش  ايسييييييتاد.  خواهييييييد  خنييييييدق  در  نفييييييس 

بدنييييييش  جيييييياي  دو،سييييييه  اينكييييييه  بييييييا  مي جنگيييييييد؛  مردانييييييه  همچنييييييان  سييييييردار  و 

را  خون ريييييييزي  محييييييل  برگييييييردد.  عقييييييب  بييييييه  نبييييييود  حاضيييييير  بييييييود  شييييييده  مجييييييروح 

زده  رپيي جييييييي  اآ ن قييييييدر  اآ اآن روز  برمي داشييييييت.   را  رپيي جييييييي  اآ و  مي بسييييييت 

كييييييه  بييييييود  كشيييييييده  فرييييييياد  ن قييييييدر  اآ ريزي كييييييرد.  خييييييون  گوش هايييييييش  بود كييييييه 

گوشييييييي  يك بييييييار  لحظييييييه  هرچنييييييد  مييييييد.  نمي اآ بيييييييرون  گلويييييييش  از  صدايييييييييي  ديگيييييير 

مقاومييييييت  و  حيييييييات  خبيييييير  تكبيييييييري  سييييييردادن  بييييييا  و  برمي داشييييييت  را  بي سيييييييم 

خويش را اعالم مي كرد.  

روی  خاكريييييييز  پشييييييت  بييييييود.  بي سيييييييم چي اش  ديييييييد  را  سييييييردار  كييييييه  كسييييييي  اآخرييييييين 

بييييييود و دشييييييمن را مي نگريسييييييت. بي سيييييييم چي صييييييدا زد: »ديگيييييير كسييييييي  ايسييييييتاده  زانييييييو 

بييييييدن  مييييييد. بخشييييييي از  اآ نييييييداد. نزديك تيييييير  بايييييييد برگرديييييييم.« و برونسييييييي پاسييييييخ  نمانييييييده، 

سردار را تركش برده بود. برونسي شهيد شده بود. اما هنوز ايستاده بود!
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سردار شهيد محمد حسین بصیر

محل تولد: شهرري 

تاريخ تولد:1337

تاريخ شهادت :63/12/22 

محل شهادت :جزيره مجنون

مسئوليت :فرمانده گردان كوثر 

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع(

تييييييا  و  شييييييد  متولييييييد  شييييييهرری  1337در  ذرميييييياه  اآ در  بصیيييييير  محمد حسييييييین 

خانييييييواده  بييييييا  ن  اآ از  پييييييس  و  بييييييود  سيييييياکن  نجييييييا  اآ در  ابتدایييييييييی  چهييييييارم  کالس 

عازم و ساکن مشهد شد. 

می دانسييييييت.  برکييييييت  موجييييييب  را  روز  ایيييييين  کييييييرد.  ازدواج  شيييييياه ،  فييييييرار  روز  در 

سييييييپاه  نظامييييييي در  مييييييوزش  اآ دوره  یييييييک  طييييييی  انقييييييالب  از  پييييييس  بصیيييييير  شييييييهید 

بييييييا  مبييييييارزه  بييييييه  پيييييياوه  شييييييهر  در  45روز  و  شييييييد  کردسييييييتان  عييييييازم  مشييييييهد، 

بييييييه  و  شييييييد  جبهييييييه  عييييييازم  تحمیلييييييی  جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا  پرداخييييييت.  ضد انقييييييالب 

همراه تیپ21 امام رضا)ع( در جبهه ها حضور داشت.

گييييييردان  فرمانييييييده  عنييييييوان  بييييييه  کييييييه  درحالييييييی  در22اسييييييفند1363  سييييييرانجام 

هدایييييييت  نحييييييو  بهتریيييييين  بييييييه  را  خييييييود  نیروهييييييای  امام رضييييييا)ع(،  تيييييييپ 21  كوثيييييير 

بييييييه  و  گرفييييييت  قييييييرار  ترکييييييش  اصابييييييت  مييييييورد  مجنييييييون  جزیييييييره ی  در  می کييييييرد، 

شهادت رسید.

فرازي از وصيت نامه:

ن هييييييارا  اآ و  کنيييييييم  بيدارتيييييير  را  مييييييردم  خييييييود،  روشيييييينگري هاي  بييييييا  »...بياييييييييد 

شييييييناختن  و  اسييييييت  بييييييزرگ  بييييييس  منافقييييييان  حيلييييييه ي  کييييييه  سييييييازيم  متوجييييييه 

شناسييييييايييي  بييييييه  را  کريييييييم  ن  قييييييراآ از  سييييييوره  يييييييک  بييييييزرگ  خداونييييييد  دشييييييوار.  ن هييييييا  اآ

نگذارنييييييد  و  باشييييييند  مواظييييييب  مومنييييييان  کييييييه  اسييييييت  داده  اختصيييييياص  ن هييييييا  اآ

سييييييخن  اييييييين  کننييييييد.  رفاه طلب توطئييييييه  و  نييييييادان  مسييييييلمان نماهاي  اييييييين  کييييييه 

کييييييه  نگذاريييييييم  بييييييار  ديگيييييير  و  دهيييييييم  قييييييرار  گييييييوش  ويييييييزه ي  اآ را  عزيزمييييييان  امييييييام 

داشييييييته  کمي کنييييييدي  اگيييييير  نخواسييييييته  خييييييداي  و  شييييييود  خانه نشييييييين  اسييييييالم 

زمييييييان  در  و  صدر اسييييييالم  در  کييييييه  ورنييييييد  مي اآ ن  اآ اسييييييالم  سيييييير  بيييييير  باشيييييييم 

وردند.« مولي علي )ع( اآ
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شييييييخانه  بجنوردبييييييه   هفتييييييم خييييييرداد 1338 مصييييييادف بييييييا نيمييييييه شييييييعبان در شييييييهر اآ

مد. برای همین نام او را مهدی گذاشتند. دنیا اآ

بييييييرای  مي گيفتيييييين،  صلييييييوات  ذكيييييير  مداحی،مييييييدام  فاصلييييييه ی  در  هیئييييييت ،  در 

همین هم اهل هیئت، اسم او را گذاشته بودند »مهدی صلواتی«. 

شييييييروع  گرفت.بييييييا  عهييييييده  بييييييه  را  شييييييخانه  اآ کمیتييييييه  انقالب،مسييييييئولیت  بعييييييد  

جنگ،دیگر نمي شد او را دید. بيشتر درجبهه بود؛ مثل برادرهایش. 

نوشييييييته هايش  و  حالت ها،سييييييخنرانی ها  در  مي شييييييد  را  مهييييييدي  شييييييهيد  رزوی  اآ

همييييييان  شييييييد.  شييييييهید  مجنييييييون  جزیييييييره  1363 در  ميييييياه  اسييييييفند  دید.دوازدهييييييم 

طور که خودش دوست داشت، جنازه اش در جبهه ماند. 

دفتر حساب

هييييييم  كسييييييي  نزنييييييد!«  دسييييييت  »كسييييييي  بييييييود:  نوشييييييته  دفترچييييييه اش  جلييييييد  روي 

دست نمي زد. 

تييييييوي  هنييييييوز  جسييييييمش  مي گذشييييييت.  مهييييييدي  شييييييهادت  از  كييييييه  بييييييود  وقييييييت  خيلييييييي 

بييييييودم. دفترچييييييه اش  بييييييود. هنييييييوز لبيييييياس سييييييياه را از تنييييييم در نييييييياورده  جبهييييييه مانييييييده 

موقييييييع  كنييييييد.  كنجييييييكاوي  بييييييود  نخواسييييييته  هيچ كييييييس  اتفاقييييييي.  خيلييييييي  شييييييد؛  بيييييياز 

وارسي وسايل ديگرش اين دفتر چه باز شد. همه تعجب كردند.

»خدايا! چي توي فكرش مي گذشته؟ ما كجا و او كجا؟!«

محسييييييوب  اشييييييتباه  و  خطييييييا  ديگييييييران  نظيييييير  در  كييييييه  را  چيز هايييييييييي  مهييييييدي  حيييييياج 

در  را  خييييييودش  كييييييردار  و  رفتييييييار  و  نوشييييييته  بييييييزرگ  گنيييييياه  يييييييك  مثييييييل  نمي شييييييود،  

مهييييييدي فضيييييياي  حيييييياج  اسييييييت.صداي  كييييييرده  جييييييزو حالجييييييي  بييييييه  جييييييزو  حييييييال  همييييييه 

حسيييييياب  بييييييه  مييييييدام  دم  اآ كييييييه  اسييييييت  خييييييوب  »چييييييه  مي كنييييييد:  اشييييييغال  را  ذهنييييييم 

خودش رسيدگي كند و خودش، خودش را حساب رسي كند.«

راوي: همسر شهيد

سردار شهيد مهدی وحیدی

شخانه بجنورد محل تولد: اآ

تاريخ تولد: 1338

تاريخ شهادت: اسفند 63

محل شهادت :منطقه عملياتي بدر

مسئوليت: قائم مقام فرمانده تیپ 

يگان:  تيپ امام موسي كاظم)ع(لشکر5نصر
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سردار شهيد سيدخليل  بهشتي مسئله گو

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:43/01/01 

تاريخ شهادت :63/12/22 

محل شهادت :جزيره مجنون

 منطقه :عمليات بدر 

مسئوليت :مسئول محور  

يگان:لشكر 5 نصر

گراي کربال

كييييييرد.  مرّخصييييييي  تقاضيييييياي  و  مييييييد  اآ خليييييييل  كييييييه  بييييييود  مانييييييده  باقييييييي  حملييييييه  بييييييه  روز  ده 

خليييييييل  زييييييياد،  جييييييوي  و  پييييييرس  از  پييييييس  و  شييييييد  مسييييييئله و  و  حييييييال  جوييييييياي  فرمانييييييده 

گيفييييييت: اگيييييير يييييييك روز هييييييم شييييييده شييييييما اجييييييازه بدهيييييييد، بييييييروم و خانييييييواده ام را ببينييييييم، 

زيرا من براي اآخرين بار اآن ها را خواهم ديد. 

سييييييّيدخليل تعريييييييف مي كييييييرد كييييييه »در هييييييور روي بلييييييم از خسييييييتگي زييييييياد بييييييه خييييييواب 

از  پييييييس  هسييييييتم.  كربييييييال  گييييييراي  گرفتيييييين  حييييييال  در  كييييييه  ديييييييدم  خييييييواب  در  رفتييييييم. 

مييييييدم و از سييييييمت جيييييياده خنييييييدق بييييييه  گرفتيييييين گييييييراي كربييييييال، بييييييه شييييييكل پرنييييييده اي در اآ

سييييييمت كربييييييال در حييييييال پييييييرواز  بييييييودم كييييييه ناگهييييييان تيييييييري از سييييييمت دشييييييمن بييييييه يكييييييي 

از بال هايييييييم برخييييييورد كييييييرد و مييييييرا مجييييييروح سيييييياخت. بييييييه دليييييييل جراحييييييت عميييييييق بييييييه 

طرف زمين سقوط كردم كه در همان حين از خواب پريدم.« 

اين گونييييييه  را  او  شييييييهادت   نحييييييوه  سيييييييدخليل،  هم رزمييييييان  و  دوسييييييتان  از  تعييييييدادي 

اي  خمپيييييياره  تركييييييش  سييييييوزان  فتيييييياب  زيراآ در  ظهيييييير  هنييييييگام  مي كننييييييد:  نقييييييل 

از  بعييييييد  سيييييياخت.   مجييييييروح  را  او  و  كييييييرد  برخييييييورد  سييييييرش  از  ناحيييييييه اي  بييييييه 

بييييييه  و  گيفييييييت  لبيييييييك  را  حييييييق  دعييييييوت  و  كشيييييييد  دراز  قبلييييييه  بييييييه  رو  مجروحيييييييت 

فيض عظماي شهادت نايل گرديد.  
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سردارشهيد محمدعلي  حافظي  عسگري  

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:1331

تاريخ شهادت :63/12/23 

محل شهادت :جزيره مجنون

مسئوليت :فرمانده گردان الحديد

يگان : تيپ 21 امام رضا)ع(

در  ميييييياه1331  خييييييرداد  هفتييييييم  در  عسييييييگری  حافظييييييی  علييييييی  محمييييييد 

داشييييييت.  انقالبييييييی  فعالیت هييييييای  انقييييييالب،  دوران  در  شييييييد.  متولييييييد  مشييييييهد 

امييييييام  بیمارسييييييتان  در  و  مييييييی داد  کشييييييیک  کرامييييييت  مسييييييجد  در  شييييييب ها 

از  و  شييييييد  بسييييييیج  وارد  انقييييييالب،  از  پييييييس  می کييييييرد.  کمييييييک  نیييييييز  رضييييييا)ع( 

او  پیوسييييييت.  جبهه هييييييا  در  اسييييييالم  سييييييربازان  صييييييف  بييييييه  نیييييييز  طریييييييق  همیيييييين 

بييييييازی دراز،  عملیييييييات  جملييييييه:  از  کييييييرد؛  شييييييرکت  زیييييييادی  عملیات هييييييای  در 

حاجیان، مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر3 و میمک.

مسييييييئول   3 و  والفجيييييير1  مقدماتييييييی،  والفجيييييير  سييييييومار،  عملیات هييييييای  در  او 

یاسييييييین  گييييييردان  معيييييياون  و6 هييييييم  والفجيييييير5  عملیات هييييييای  در  بييييييود.  گروهييييييان 

یاسييييييین  گييييييردان  فرماندهييييييی  بييييييه  بعييييييد  بييييييه  میمييييييک  عملیييييييات  از  و  بييييييود 

منصوب شد.

مجنييييييون  جزیييييييره  در  و  بييييييدر  عملیييييييات  در  23 اسييييييفند1363  در  او  شييييييهادت 

دشييييييمن  موقعيييييييت  رصييييييد  مشييييييغول  کييييييه  حالييييييي  در  او  رسیده اسييييييت.  ثبييييييت  بييييييه 

بييييييه وسيييييييله دوربييييييين بييييييود، هييييييدف تييييييک تييييييير انييييييداز دشييييييمن قييييييرار گرفييييييت و بييييييا 

تير مستقيم قناسه به شهادت رسيد.

عشق شهادت 

گيفتييييييم:  بييييييود.  ناراحييييييت  و  گرفتييييييه  مييييييد،  مي اآ جبهييييييه  از  محمد علييييييي  كييييييه  وقتييييييي 

گيفييييييت:  هسييييييتي؟  ناراحييييييت  مييييييده اي،  اآ كييييييه  دفعييييييه  اييييييين  شييييييده  چييييييه  داداش 

خييييييوب  گيفتييييييم:  نشييييييده ام.  شييييييهيد  ميييييين  ولييييييي  شييييييده،  شييييييهيد  دوسييييييتانم  از  يكييييييي 

چييييييه  حيييييياال  شييييييوي، گيفت:  شييييييهيد  شييييييما  كييييييه  نيسييييييت  خييييييدا  خواسييييييت  شييييييايد 

شييييييهيد  هييييييم  ميييييين  و  بكنييييييد  حقييييييم  در  را  لطفييييييي  چنييييييين  خييييييدا  كييييييه  مي شييييييود 

بشوم؟

راوي: علي محمد حافظي عسگري ،  برادرشهيد
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سردار شهيد صادق  سميعي دلوئي  

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:41/10/06 

تاريخ شهادت :63/12/22 

محل شهادت :جزيره مجنون 

مسئوليت :فرمانده گردان

يگان:لشكر 5 نصر

اگر شهيد نشوم... 

قبييييييل از عمليييييييات بييييييدر بييييييه صييييييادق الهييييييام شييييييده بييييييود کييييييه شييييييهيد مي شييييييود. مي گيفييييييت:  

اييييييين عمليييييييات شييييييهيد نشييييييدم از سييييييپاه اسييييييتعفا  اييييييين را نداشييييييتم و  در  اگيييييير لياقييييييت 

مي دهييييييم. چييييييون  بايييييييد کسيييييياني در سييييييپاه بماننييييييد کييييييه لياقييييييت اآن را داشييييييته باشييييييند. 

چنييييييد هفتييييييه قبييييييل از عمليييييييات بييييييدر بييييييه بچه هيييييياي سييييييپاهي لبيييييياس نييييييو دادنييييييد. صييييييادق 

تييييييا شييييييب عمليييييييات بييييييه اآن دسييييييت نييييييزده بييييييود. تييييييا اينکييييييه شييييييب عمليييييييات، محلييييييي را پيييييييدا 

عطيييييير  لباس هايييييييش  بييييييه  پوشيييييييد.  را  نييييييو  لباس هيييييياي  و  نمييييييود  شييييييهادت  غسييييييل  و  کييييييرد 

خبيييييير  اآن روز  فييييييرداي  بييييييود.  کييييييرده  ميييييياده  اآ شييييييهادت  بييييييراي  کاميييييياًل  را  خييييييودش  زده  و 

شهادت اش را  اآوردند. 

راوي از هم رزمان شهيد

مرخصي

دليييييييل  همييييييين  بييييييه  بييييييود  نرفتييييييه  مرخصييييييي  بييييييه  زيييييييادي  مي گذشييييييت كه  مييييييدت 

را  مدتييييييي  عمليييييييات،  از  قبييييييل  اسييييييت  بهتيييييير   : گيفتييييييم  صييييييادق  بييييييه  روز   يييييييك 

براي مرخصي به مشهد بروي، او گيفت : انشاءا… بعد از عمليات.

و  مي شييييييوم  شييييييهيد  عمليييييييات  اييييييين  در  طرف مي گويييييييييي  يييييييك  از  شييييييما  گيفتييييييم: 

ازاين طرف هم مي گويييي كه بعد عمليات به مرخصي مي روي؟!

شييييييوم  شييييييهيد  اگيييييير  چييييييون  نمي كنييييييد  فرقييييييي  صييييييورت  هيييييير  در  گيفييييييت:  تبسييييييم  بييييييا   

شييييييهادت  لياقييييييت  اگرهييييييم  و  مييييييي رود  مشييييييهد  بييييييه  عمليييييييات  از  بعييييييد  جنييييييازه ام 

را نداشتم خودم  مي روم. 

پييييييس  زهييييييرا)س(  حضييييييرت  والدت  ايييييييام  در   63 سييييييال  اسييييييفند   22 بامييييييداد 

رزوي  اآ بييييييه  و  مييييييد  اآ نايييييييل  شييييييهادت  رفيييييييع  درجييييييه  بييييييه  صبييييييح،  نميييييياز  اداي  از 

ديرينه خود رسيد. 

راوي: از دوستان شهيد
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سردار شهيد ابوالفضل  شاکري  

محل تولد:شيروان  

تاريخ تولد:32/01/03 

تاريخ شهادت :63/12/24 

محل شهادت :هورالعظيم 

مسئوليت :معاون فرمانده گردان 

 يگان:لشكر 5 نصر

انتخاب نوع شهادت 

كردسييييييتان  در  اسييييييارت  از  »پييييييس  کييييييه:  اسييييييت  شييييييده  نقييييييل  چنييييييين  شيييييياكري  شييييييهيد  از  

خدايييييييا!  گيفتييييييم:  زدنييييييد.  زنجييييييير  را  پاهاي مييييييان  و  دسييييييت  و  بسييييييتند  را  چشييييييم هاي مان 

موسييييييي بن جعفر)ع( را بييييييه غييييييل و زنجييييييير كشيييييييدند، ميييييين از او باالتيييييير نيسييييييتم امييييييا از تييييييو 

مي خواهييييييم كييييييه زندگييييييي مييييييرا بييييييه دسييييييت اييييييين از خييييييدا بييييييي خبييييييران بييييييه اتمييييييام نرسيييييياني، 

مي خواهم همچون حسين )ع( در راه خدا و در راه كربال به شهادت برسم.

  همان طييييييور كييييييه بييييييا خدايييييييم راز و نييييييياز مي كييييييردم، طوفانييييييي شييييييديد بييييييه پييييييا شييييييد و ميييييين 

نيسييييييت...  اطرافييييييم  كسييييييي  ديييييييدم  كييييييردم،  بيييييياز  را  كييييييه  چشييييييمانم  افتييييييادم.  گودالييييييي  در 

كييييييه  ديييييييدم  را  چوپانييييييي  مييييييرد  فاصلييييييه اي  در  رفتييييييم  بيييييياال  گييييييودال  از  اآهسييييييته  بلند شييييييدم 

از  رسيييييياندم.  او  بييييييه  نحييييييوي  هيييييير  بييييييه  را  خييييييودم  بييييييود.  نشسييييييته  گوسييييييفندان اش  كنييييييار 

ميييييين پرسيييييييداآيا طرفييييييدار خمينييييييي هسييييييتي يييييييا نييييييه؟ گيفتييييييم از ييييييياران خمينييييييي هسييييييتم، 

بييييييه  مييييييرا  ميييييين نشييييييان داد و  بييييييه  كييييييرد و بعييييييد زنجيرپاهايييييييم را. راه را  بيييييياز  دسييييييت هايم را 

را  اآرزوي اش  خييييييدا  از  كييييييه  جايييييييييي  بييييييه  ميييييين  شييييييد.  جييييييدا  ميييييين  از  و  رسيييييياند  رزمنييييييدگان 

مي كردم، برگشتم و خدا را شكر و سپاس نمودم.«

زير شمشير غمش رقص کنان بايد رفت

پاتييييييك دشييييييمن شييييييديد شييييييده بود. سيييييييد ابييييييو الفضييييييل شيييييياكري، معيييييياون دوم گييييييردان، 

تانك دشييييييمن  حييييييدود10  گرفييييييت.  كمييييييين  خاكريييييييز  پشييييييت  و  داشييييييت  بيييييير  را  اآرپيي جييييييي 

بااآرايييييييش جنگييييييي پيييييييش مي اآمدنييييييد. تانكييييييي كييييييه در جلييييييوي سييييييتون قييييييرار داشييييييت، سيييييير 

طييييييرف   بييييييه  سيييييييد   ازاين طييييييرف   و  مييييييا گرفييييييت  نيروهيييييياي  طييييييرف  بييييييه  را  تييييييوپ اش  لولييييييه 

تانييييييك نشييييييانه رفييييييت. شييييييليك دو گلولييييييه هم زمييييييان بييييييود. گلولييييييه تانييييييك ، سيييييير ابوالفضييييييل 

همييييييان  را روي  دشييييييمن  تانييييييك  شييييييهيد،  اآرپيي جييييييي  گلولييييييه  و  بييييييرد  خييييييود  بييييييا  را  شيييييياكري 

خاكريز منهدم کرد و بقيه تانك هاي دشمن فرار كردند .  

راوي: علي اصغر حقيقي ثاني  
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فرزنييييييد  پنجمیيييييين  او  مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  نیشييييييابور  االجگييييييرد  روسييييييتای  در  سييييييال 1320    

خانييييييواده بييييييود. پييييييدرش فييييييردی مذهبييييييی و روحانييييييی بييييييود. حضييييييور در مراسييييييم مذهبييييييي، 

گرفتيييييين  اوج  بييييييا   . کييييييرد  اآشيييييينا  خمینييييييی)ره(  امييييييام  اندیشييييييه های  و  افييييييکار  بييييييا  را  محمييييييد 

ایيييييين  در  کييييييه  اآورد  روی  تظاهييييييرات  در  فعييييييال  حضييييييور  و  شييييييرکت  بييييييه  انقالب اسييييييالمي، 

میان فرزندان نوجوان اش را نیز با خود همراه مي کرد. 

پييييييس از پيييييييروزي انقييييييالب، از نخسييييييتین افييييييرادی بييييييود کييييييه بييييييه عنييييييوان پاسييييييدار، حافييييييظ 

اآمييييييوزش  بييييييه عنييييييوان مسييييييئول  بييييييا شييييييروع جنييييييگ،  اآسييييييایش منطقييييييه شييييييد.  امنیييييييت و 

حضييييييور  بييييييرای  بسيييييييجيان  سييييييازی  ميييييياده  اآ بييييييه  نیشييييييابور،  شهید هاشييييييمي نژاد  پييييييادگان 

در جبهييييييه مشييييييغول شييييييد. امييييييا ایيييييين فعالیييييييت،روح او را ارضييييييا نمي کييييييرد. بنييييييا بيييييير ایيييييين، 

علی رغم داشتن  10فرزند، راه جبهه ها را در پیش گرفت. 

شکسييييييت  ماننييييييد  مختلفييييييی  عملیييييييات  در  جبهييييييه  در  خييييييود  طوالنييييييی  حضييييييور  در 

بييييييادان، فتييييييح المبیيييييين، والفجيييييير مقدماتييييييی، والفجيييييير یييييييک، والفجيييييير سييييييه و چهار،  حصيييييير اآ

ثامن االئمه)ع(، میمک، خیبر و بدر شرکت کرد. 

در سييييييمت فرماندهييييييی گييييييردان امييييييام حسييييييین )ع( ، ایيييييين گييييييردان را بييييييه یکييييييی ازبهتریيييييين 

و خط شکن ترین گردان ها در جنگ تبدیل کرد. 

بييييييه خاطيييييير سييييييابقه درخشييييييان در عمليات هيييييياي پيشييييييين، گييييييردان امييييييام حسييييييین)ع( 

کييييييردن  بيييييياز  و  دشييييييمن  خيييييياک  در  نفييييييوذ  بييييييرای  حصيييييياری،   محمييييييد  فرماندهييييييی  بييييييه 

در  فشييييييرده،  تمرینييييييات  از  بعييييييد  گييييييردان  نیروهييييييای  شييييييد.  گرفتييييييه  نظيييييير  در  معبيييييير 

شييييييدند  عمييييييل  وارد  الهویييييييزه  هييييييور  عملیاتييييييی  ی  منطقييييييه  در   1363 اسييييييفند   23

زاد کنند.  و توانستند، خط را برای عملیات رزمندگان اآ

نقشييييييی  پیييييييروزی  ایيييييين  کسييييييب  در  کييييييه  گييييييردان  دلیيييييير  فرمانييييييده  حصيييييياری،  محمييييييد 

بسييييييزا داشييييييت، در همييييييان شييييييب، مييييييورد اصابييييييت چنييييييد تیر دشييييييمن قييييييرار گرفييييييت و 

به شهادت رسید. 

سردار شهيد محمد حصاری

محل تولد: نيشابور

تاريخ تولد: 1320

تاريخ شهادت: اسفند 1363

محل شهادت: منطقه عملياتي بدر

مسئوليت: فرمانده گردان امام حسین)ع( 

يگان: تيپ امام كاظم)ع( لشکر5نصر
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متوسييييييط  خانييييييواده ای  در   1336 اردی بهشييييييت   9 در  دوسييييييت  امييييييام  شييييييهيد 

و  امييييييام دوسييييييت، عطيييييير  تولييييييد حسييييييینعلی خانييييييواده  بييييييا  شييييييد.  متولييييييد  قوچييييييان  در 

دست پسيييييير  حسييييييینعلی  پييييييدر  اینکييييييه  تييييييا  کردنييييييد  احسيييييياس  بیشييييييتر  را  بهييييييار  بييييييوی 

بييييييود کييييييه فرزنييييييدش  ایيييييين امیييييييد  بييييييه  پييييييدر  را گرفييييييت و اوتييييييا مدرسييييييه همراهييييييی کييييييرد. 

مد برای جامعه اش بشود. فردی مفید و کاراآ

مشييييييغول  توپ خانييييييه  رسييييييته  در  و  مييييييد  اآ در  ارتييييييش  اسييييييتخدام  بييييييه  سييييييال 1352  در 

شييييييد. مناطييييييق عملیاتييييييی سييييييرپل ذهيييييياب، جنييييييوب، پييييييل کرخييييييه، اهييييييواز، اندیمشييييييک 

نييييييام  بييييييا  بیييييييت المقييييييدس، رمضييييييان، والفجيييييير مقدماتييييييی و...  و عملیات هایييييييييی چييييييون 

امام دوست اآشنای اند. 

ميييييياه حضييييييور در  بييييييه نظييييييام مقييييييدس خييييييود 102  او در کارنامييييييه درخشييييييان خدمييييييت 

منطقه عملیاتی را به ثبت رسانده است. 

تمييييييام  بييييييا  را  رمييييييان  اآ کييييييه  »فييييييردی  مي نویسييييييد:  خاطراتييييييش  در  دوسييييييت  امييييييام  شييييييهید 

وجود تعقیب مي کند بی شک خوشبختی را تصاحب خواهد کرد.«

بینالييييييود  ارتفاعييييييات  در   75/12/23 در  هورالعظیييييييم  منطقييييييه  از  بازگشييييييت  در  او   

با سقوط هواپیمای حامل او و دوستان هم سنگرش به شهادت رسيد. 

امير شهیدحسینعلی امام دوست

محل تولد: قوچان

تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: اسفند 1375

محل شهادت:  ارتفاعات بينالود

مسئوليت: فرمانده گردان 383 توپ خانه

يگان: لشكر 77 پيروز ثامن االئمه )ع(
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شهرسييييييتان  بلهييييييرات  بيييييياد  اآ حسيييييين  روسييييييتای  در   1335 سييييييال  تیيييييير  هفدهييييييم 

وارد  تدریييييييج  بييييييه  و  شيييييينا  اآ انقالبييييييی  تحييييييوالت  بييييييا  زود  خیلييييييی  شييييييد.  متولييييييد  نیشييييييابور 

ازدواج،  از  پييييييس  کوتاهييييييی  مييييييدت  گرديييييييد.  امييييييام  خييييييط  سیاسييييييی  فعالیت هييييييای 

درس  جلسييييييات  در  كييييييرد.  مهاجييييييرت  قييييييم  بييييييه  و  فروخييييييت  را  بافندگييييييی اش  چييييييرخ  

توسييييييط  انقالبييييييي،  فعاليت هيييييياي  علييييييت  بييييييه  مي کييييييرد.  شييييييرکت  اآیت  ا... مشييييييکینی 

ساواک دستگیر شد و مدتي در بازداشت به سر برد.

داوطلبانييييييه  جنييييييگ،  ابتييييييدای  از  و  شييييييد  سييييييپاه  عضييييييو  انقييييييالب،  پیييييييروزی  از  پييييييس 

میمييييييک،  جملييييييه:  از  مختلفييييييی  عملیييييييات  در  حسيييييين  گردیييييييد.  اعييييييزام  جبهييييييه  بييييييه 

بييييييه  را  نیروهييييييا  فرماندهييييييی  سييييييمت  اکبيييييير  جبهييييييه  ا...  و  بييييييدر  والفجر سييييييه،  رمضييييييان، 

عهده داشت و چندین بار مجروح شد. 

شييييييهادت  او  رزوی  اآ »بزرگ تریيييييين  مي گویييييييد:  شييييييهید (  ) همسيييييير  نیکنييييييام  ربابييييييه 

یابييييييم  حیييييييات  دوبيييييياره  و  شييييييوم  شييييييهید  صدبييييييار  مي خواهييييييد  دلييييييم  مي گيفييييييت:  بييييييود. 

دیگيييييير  یکييييييی  قبيييييياًل  کييييييه  کسييييييب  کييييييرد  مييييييادری   از  را  روحیييييييه   ایيييييين  بجنگييييييم.«  و 

در   درویشييييييی  شييييييهید  بييييييود.  داده  دسييييييت  از  جنييييييگ  در  را  خييييييود  فرزنييييييدان  از 

عملیييييييات بييييييدر، فرماندهييييييی گييييييردان ثييييييار ا... تیييييييپ 18 جواداالئمييييييه)ع( را بييييييه  عهييييييده 

یييييييا  اسييييييارت  از  مدت هييييييا  تييييييا  اش  خانييييييواده  و  شييييييد  مفقييييييود  عملیييييييات  اآن  در  داشييييييت. 

شهادت او مطمئن نبودند. 

فرازي ازوصیت نامه:

و  کننييييييد  پیييييييروی  فقیييييييه  والیييييييت  از  کييييييه  مي کنييييييم  توصیييييييه  بسييييييتگانم  کلیييييييه  »...بييييييه 

دارم  خاصييييييی  سييييييفارش  فرزندانييييييم  بييييييه  نماینييييييد.  خودسييييييازی  عبييييييادت،  وسييييييیله  بييييييه 

از  مختلييييييف،  رشييييييته های  در  علييييييم  تحصیييييييل  بيييييير  عييييييالوه  کييييييه  اسييييييت  ایيييييين  ن  اآ و 

اسييييييالمي دارد،  مسييييييائل  فهييييييم  در  کييييييه  تاثیييييييری  خاطيييييير  بييييييه  عربييييييی  زبييييييان  فراگیييييييری 

غفلت نکنند...«

سردار شهيد حسن درویشی

محل تولد: نيشابور

تاريخ توليد: 1335

تاريخ شهادت: اسفند 1363   

محل شهادت: منطقه عملياتي بدر

 مسئوليت:جانشين فرمانده تيپ

يگان:تیپ18جواداالئمه)ع(لشکر5 نصر
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روسييييييتاي  در  بهييييييار  غوغيييييياي  در   1342 سييييييال  ميييييياه  دومييييييين  روز  نخسييييييتين 

بيييييياد از توابييييييع مشييييييهد چشييييييم بييييييه جهييييييان گشييييييود. بييييييه خاطيييييير از دسييييييت دادن  صالح اآ

يافييييييت.  ونمييييييا  نشييييييو  مشييييييهد  در  او  فرزنييييييدان  و  خالييييييه  كنييييييار  در  مييييييادر،  هنييييييگام  زود 

شييييييور  پيييييير  جوانييييييان  از  کييييييه  احمييييييد  خالييييييه  اش  كنارپسيييييير  در  را  طاغييييييوت  بييييييا  مبييييييارزه 

و انقالبی بود، تجربه كرد.

سييييييپاه  وارد  دیپلييييييم،  گرفتيييييين  بييييييا  و  کييييييرد  طييييييی  بسييييييیج  و  مسيييييياجد  در  را  نوجوانييييييی 

در  شييييييد.  جنييييييوب  جبهه هييييييای  عييييييازم  در18 سييييييالگی،  بييييييار  نخسييييييتین  بييييييرای  شييييييد.  

عملیييييييات میمييييييک جييييييزو خييييييط شييييييکنان بييييييود.  مجييييييروح شييييييیمیایييی شييييييد،  امييييييا پييييييس 

از كمي بهبودي، دوباره به جبهه برگشت. 

نييييييداد  اجييييييازه  کسييييييي  هیييييييچ  بييييييه  رفييييييت،  جبهييييييه  بييييييه  اسييييييماعیل  کييييييه  بيييييياری  خریيييييين  اآ

بييييييار سييييييفر را بسييييييت و رفييييييت و چشييييييم خواهرانييييييش  بييييييرود. تنهييييييا  بييييييه بدرقييييييه او  کييييييه 

معاونييييييت  روز  اآن  کييييييه  او  گذاشييييييت.  منتظيييييير  خيييييير  اآ وداع  حسييييييرت  در  ابييييييد،  تييييييا  را 

نیمييييييه شييييييب  عهييييييده داشييييييت،  بيييييير  را  لشييييييکر 5 نصيييييير  از  امييييييام رضييييييا )ع(  تیييييييپ دو 

روشيييييين  گداختييييييه  گلوله هييييييای  انبييييييوه  از  سييييييمان  اآ کييييييه  حالييييييی  در   ،63 اسييييييفند   24

بييييييود، بييييييی درنييييييگ بييييييا تعييييييدادی از نیروهييييييای تحييييييت فرمانييييييش بييييييرای عقييييييب رانييييييدن 

قصييييييد  کييييييه  حالييييييی  در  و  افتيييييياد  راه  بييييييه  مجنييييييون  اآب راه هييييييای  میييييييان  در  دشييييييمن، 

پایييييييش  در  را  سوزشييييييی  ناگهييييييان  کنييييييد،  خامييييييوش  را  دشييييييمن  تیربييييييار  داشييييييت 

كمييييييك  بييييييه  تصميييييييم  شييييييد،  ماجييييييرا  متوجييييييه  كييييييه  اش  بي سيييييييم چي  کييييييرد.  احسيييييياس 

ادامييييييه  راهييييييش  بييييييه  و  كييييييرد  را  رهييييييا  او  اسييييييماعيل  دسييييييتور  بييييييا  امييييييا  گرفييييييت  او  بييييييه 

وسييييييايل  میييييييان  رسيييييييد.  خانييييييواده  بييييييه  شييييييهادت اش  خبيييييير  بعييييييد  روز  چنييييييد  داد. 

نوشييييييته  معييييييوج  و  کييييييج  خييييييط  بييييييا  رویييييييش  کييييييه  بييييييود  ای  پيييييياره  ورق  شييييييخصي اش، 

پيييييياک و  فریييييييدی، مي خواهييييييم  اآ پيييييياک  مييييييرا  کييييييه  بييييييود: »خدایييييييا، همييييييان طييييييور  شييييييده 

خالص به پیشگاه خود وارد گردانی... توبه ام را بپذیر.«

سردار شهيد اسماعیل بیت الهی

محل تولد: مشهد

تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: اسفند 1363

محل شهادت: منطقه عملياتي بدر

مسئوليت: معاون رئيس ستاد

يگان: تيپ 21 امام رضا)ع(



121

دنیييييييا  بييييييه  در  مشييييييهد   1339/3/26 در   جامي خراسييييييانی  خانييييييواده  فرزنييييييد  سييييييومین 

انقالب اسييييييالمي به  گيييييييري  اوج  بييييييا  سييييييال هايش  سيييييين و  هييييييم  از  بسييييييياري  ماننييييييد  مييييييد.  اآ

در  و  شييييييرکت کرد  تظاهييييييرات  و  راهپیمایييی هييييييا  در  و  پيوسييييييت   انقالبيييييييون  جمييييييع 

پخش اعالمیه های حضرت امام نقش فعالي داشت. 

بعييييييد از پیييييييروزی انقييييييالب اسييييييالمي، عضييييييو سييييييپاه شييييييد. بييييييا شييييييروع جنييييييگ، همييييييراه تیييييييپ 

بييييييار  چهييييييار  جبهييييييه  در  حضييييييور  مييييييدت  در  گرديييييييد.  جبهييييييه  عييييييازم  اما م رضييييييا)ع(   21

مجييييييروح شييييييد. 23 تیيييييير 1362 ازدواج کييييييرد و پييييييس از مدتييييييی بييييييا همسييييييرش بييييييه جبهييييييه 

بازگشت. خودش در جبهه و همسرش در پشت جبهه فعالیت مي کردند.

برایييييييم  گيفييييييت:  همسييييييرش  بييييييه  بييييييرود  جبهييييييه  بييييييه  مي خواسييييييت  کييييييه  بييييييار  اآخریيييييين 

کييييييه  ميييييين  مي گویييييييد:  همسييييييرش  برگييييييردم.  پيييييير  دسييييييت  بييييييا  بييييييار  ایيييييين  کييييييه  کيييييين  دعييييييا 

اینکييييييه  از  بعييييييد  امييييييا  افتييييييادم،  گریييييييه  بييييييه  اسييييييت  منظييييييورش  شييييييهادت  مي دانسييييييتم 

مي خواهييييييم  تييييييو  از  و  دارم  سييييييعادت  رزوی  اآ برایييييييت  گيفتييييييم:  او  بييييييه  کييييييرد،  رامييييييم  اآ

شفاعت مرا فراموش نکنی. 

مجنييييييون  جزیييييييره  در  23اسييييييفند1363  تاریييييييخ  در  سييييييرانجام  جامي خراسييييييانی  جييييييواد 

بييييييه شييييييهادت رسييييييید و پیکيييييير پيييييياک اش پييييييس از تشييييييییع بييييييا شييييييکوه در صحيييييين مطهيييييير 

امام هشتم)ع( به خاک سپرده شد. 

فرازي از وصيت نامه:

گرفتييييييه  قييييييرار  تاریييييييخ  از  خاصييييييی  لحظييييييه  در  اسييييييالم  امييييييروز  خواهييييييران،  و  بييييييرادران   ...«

حجييييييت اش  متعييييييال  خداونييييييد  و  اسييييييت  تمامي کيفيييييير  مقابييييييل  در  تمامي اسييييييالم  اسييييييت. 

را بيييييير مييييييا تمييييييام کييييييرده  وخييييييون شييييييهدا دیگيييييير نقطييييييه ابهييييييام و تردیييييييدی بييييييرای مييييييا باقييييييی 

نگييييييذارده اسييييييت. اگيييييير خييييييدای ناکييييييرده در انجييييييام مسييييييئولیت که ادامييييييه دادن راه شييييييهدا 

وحفييييييظ اسييييييالم و دادن اآن بييييييه صاحييييييب اصلييييييی اش امييييييام زمان)عييييييج( اسييييييت، کوتاهييييييی 

کنیم، در قیامت جلوی ما را خواهند گرفت.« 

سردار شهيد جواد جامي خراسانی

محل تولد: مشهد

تاريخ تولد: 1339

تاريخ شهادت: 23 اسفند 1363 

محل شهادت: جزيره مجنون

مسئوليت:فرمانده گردان فلق

يگان: تیپ 21 امام رضا)ع(
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سردار شهيد علي اصغر ناجي ميداني  

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:43/01/01

 تاريخ شهادت :63/12/22 

محل شهادت :جزيره مجنون 

منطقه :عمليات بدر 

مسئوليت :مسئول محور 

يگان:لشكر 5 نصر

عشق به جهاد 

منتقييييييل  كرمانشيييييياه  در  بيمارسييييييتاني  بييييييه  را  او  شييييييده بود.  اصغرمجييييييروح  علييييييي 

بيمارسييييييتان  لبيييييياس  بييييييا همييييييان  بييييييه جبهييييييه  شييييييوق رسيييييييدن  بييييييه  او  ولييييييي  كردنييييييد، 

خواسييييييت  راننييييييده  از  و  شييييييد  ماشيييييييني  سييييييوار  راه،  در  كييييييرد.  فييييييرار  نجييييييا  اآ از 

بييييييه  را  خييييييودش  بتوانييييييد  تييييييا  بدهييييييد،  او  بييييييه  قييييييرض  عنييييييوان  بييييييه  مبلغييييييي  كييييييه 

مي دهييييييم،  تييييييو  بييييييه  بخواهييييييي  چييييييه  هيييييير   : مي گويييييييد  راننييييييده  برسيييييياند.  منطقييييييه 

بييييييه  كييييييه  اسييييييت  بهتيييييير  داري،  درمييييييان  و  مييييييداوا  بييييييه  نييييييياز  و  مجروحييييييي  تييييييو  ولييييييي 

بيمارستان برگردي! ولي نتوانست او را متقاعد به بازگشت كند!  

اطاعت از فرماندهي 

تييييييام  اسييييييتراحت  3 ، 2 ميييييياه  او  بييييييه  دكيتيييييير  بييييييود،  شييييييده  مجييييييروح  اصغيييييير  علييييييي 

مي بينييييييد  را  او  موسييييييوي،  قيييييياي  نماز جمعهفرمانده اش اآ روز در  يييييييك  داد. 

بييييييه  زودتيييييير  هرچييييييه  را  خييييييودش  جبهييييييه،  نييييييياز  خاطيييييير  بييييييه  كييييييه  مي خواهييييييد  و 

عييييييازم  مجروحّيييييييت  گرفتيييييين  نظيييييير  در  بييييييدون  بالفاصلييييييه  او  برسيييييياند.  منطقييييييه 

جبهه شد و ظاهرًا در شب دّوم عملّيات بدر شركت كرد.

كييييييه  شييييييما  گيفتييييييم:  ناجييييييي  شييييييهيد  بييييييه  مي كييييييرد:  نقييييييل  هم رزمانييييييش  از  يكييييييي 

مي بينييييييي  گيفييييييت:  بچكانييييييي؟  را  ماشييييييه  نمي توانييييييي  اسييييييت  مجييييييروح  دسييييييتت 

شييييييّليك  را  رپيي جييييييي  اآ اييييييين  نفيييييير  يييييييك  بايييييييد  اسييييييت،  چگونييييييه  وضعّيييييييت  كييييييه 

ب  اآ داخييييييل  و  گرفتييييييم  او  از  را  رپيي جييييييي  اآ ميييييين  مي گيفييييييت:  بييييييرادر  اييييييين  كنييييييد. 

شييييييدم  مجييييييروح  نجييييييا  اآ در   – كييييييردم  شييييييلّيك  عراقي هييييييا  طييييييرف  بييييييه  و  شييييييدم 

دّقييييييت  بودنييييييد.   افتيييييياده  جيييييياّده  روي  نفيييييير  دو  مييييييدم،   اآ بيييييياال  ب  اآ از  وقتييييييي   –

ن دو نفر، شهيد علي اصغر ناجي است.   كردم، ديدم يكي از اآ

 راوي: علي اكبر ناجي ميداني
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مورد خوشحالي: 

مشييييييغول   ميان جمييييييع   در  رزمنييييييده اي   وقتييييييي   عيييييييال ؛  و  اهييييييل   از  رسيييييييده   نامييييييه  

داره ؟( خوشييييييحالي   مي شييييييد،مي گيفتند:)چيه ؟مورد  نامييييييه   خوانييييييدن  

اشاره اي بود به  اخبار مسرت  بخش  در نامه .

 وزير پست :

ن ، خييييييود مييييييدام   كسييييييي  كييييييه  مرتييييييب  از منييييييزل  و محييييييل  نامييييييه  داشييييييت  و بييييييه  تبييييييع  اآ

مكاتبييييييه   بييييييه   مربييييييوط   امييييييور  بييييييه   اوقاتييييييش   اغلييييييب   و  بييييييود  نامه نوشييييييتن   حييييييال   در 

مي گذشت .

 محمود چهل  تكه :

و  القيييييياب   او  كردسييييييتان .  در  شييييييهدا  ويييييييژه ي   لشييييييكر  فرمانييييييده   كاوه ؛  محمييييييود 

بي شييييييمار  زخم هيييييياي   واسييييييطه ي   بييييييه   جملييييييه   ن   اآ از  و  متعددي داشييييييت   عناوييييييين  

و ضايعات  تير و تركش ها دربدنش ، نسبت  »چهل  تكه « بود.

گردان  مرگ :

عمليييييييات   بييييييراي   هميشييييييه   كييييييه   رضييييييا)ع (  امييييييام    21 لشييييييكر  از  رعييييييد  گييييييردان  

خييييييط   شكسييييييتن   و  حملييييييه   و  خطيييييير  بييييييا  دررويارويييييييييي   و  بييييييود  قييييييدم   پيييييييش  

دشييييييمن   سيييييير  بيييييير  سييييييا  ورعداآ نمي شييييييناخت   پييييييا  از  سيييييير  پدافنييييييدي   حالييييييت   و 

و  راه اسييييييالم   در  بسييييييياري   شييييييهيدان   شييييييد  باعييييييث   اميييييير  همييييييين   مييييييد.  مي اآ فييييييرود 

انقالب  تقديم  كند.

ب پاش : اآ

بسيييييييار اهييييييل  گريييييييه  و زاري ؛ كسييييييي  كييييييه  روضييييييه  خوانييييييده  نشييييييده  اشييييييكش  جيييييياري  

اصطييييييالح   بييييييه   عييييييزا  و  دعييييييا  مراسييييييم   در  نكييييييه   اآ دل نييييييازك ؛  و  رقيق القلييييييب   بييييييود؛ 

كيييييين   ب پخييييييش   اآ يييييييا  ب پيييييياش   اآ مثييييييل   و  بي تابي مي كييييييرد  و  مي گرفييييييت   زبييييييان  

سرشك  حسرت  از ديده  مي باريد.

 اصحاب  كهف :

بييييييي كار  فراغييييييت   اوقييييييات   در  و  عمليييييييات   دو  فاصليييييية   در  كييييييه   نيروهايييييييييي  

سيييييينگر  و  چييييييادر  در  اسييييييتراحت   و  به خييييييواب   را  خييييييود  وقييييييت   و  بودنييييييد 

مهمي انجييييييام   اينكييييييه كار  از  كنايييييييه   اسييييييت ؛  سييييييرزنش   نوعييييييي   مي گذراندنييييييد؛ 

نمي دهيم !

فرهنگ جبهه
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»طلسم«

 هاشم...شما هستی؟

 برگشت, گيفت: امريه؟!

 نوجوان هول گيفت: بي ...بي سيم چي ام.

 هاشم خنده اي زد و گيفت:  خب، منم با سيم چي ام!

 صورت نوجوان كه سرخ شد، ادامه داد: شوخي كردم. بي سيم چي کجا بودي؟

 ي  گردان بودم!  

 ي با كيا کار كردي؟

كيييييييف دسييييييت حنييييييا بسييييييته اش و گيفييييييت:  تييييييا زد،  بييييييی سيييييييم چييييييی انگشييييييتان دسييييييت را يكييييييي يكييييييي   

اسالم نسب، اعتمادي، عباسي، زارع، كدخدايييي. بگم بازم؟ 

 ي خدا بيامرزتشون! يكي رو بگو زنده باشه.   

مي بينييييييم  مي كنييييييم،  فكرشييييييو  حيييييياال  و ا...  گيفييييييت:  و  گذاشييييييت  پايييييييين  لييييييب  روی  دنييييييدان  نوجييييييوان   

بي سيم چي هر كي بودم، شهيد شده!

ي پس سر همه رو خوردي؟ برو خدا روزيت رو جای ديگه ای حواله كنه!

... نيگاه به قد ريزم نكن، تجربه دارم.  

ي بييييييا اييييييين اسييييييمايييي كييييييه رديييييييف كييييييردي، معلومييييييه. حيييييياال چييييييرا مي خييييييواي بي سيييييييم چييييييي ميييييين بشييييييي؟ بيييييييا 

جلوتر! مي دونی هر كي تا حاال شده بي سيم چي من، شهيد شده؟ 

ي بله، مي دونم!

ي مي دوني؟!

ي بله! شما تا االن, ُنه تا بي سيم چي داشتيد كه همشون شهيد شدن.    

ي نه بابا! خيلی خوبه. 

ي  منم بگم؟ 

ي چی رو؟

ي فرمانده،  فكرش رو که مي كنم, مي بينم منم نه تا فرمانده داشتم كه شهيد شدن.  

يخوبه. پس مي خواي با من بجنگي؟  

ي جنگ...با شما؟!

ي اسمت چيه؟

ي يد ا...!

ي  پس يد ا...، بچرخ تا بچرخيم!

داستان كوتياه
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سايه  روشن  

در جبهه ها خلوص  و صفا موج  مي زند

عشق  و اميد و مهر و وفا موج  مي زند 

باغ  و بهار زنده  دالن  است  جبهه ها

 اينجا هميشه  ياد خدا موج  مي زند

در سينه هاي  سوخته  در هر قرارگاه 

ايمان  و عشق  و صبر ورضاموج مي زند

تا چشم  كار مي كند اينجا زهر كران  

رگبار تيغ  و تير بال موج  ميزند

در پشت  سايه  روشن  اين  خاكريزها 

عطر بهشتيان  همه  جا موج  مي زند

از داغ  يك  چمن  گل  پرپر در اين  ديار

 حال  و هواي  عيد و عزا موج  ميزند

ازبس كه خون به ساحل اروندرود ريخت 

خون جگر به  ديده  ما موج  ميزند

در جبهه  مبارك  اين  فاتحان  فاو

انوار سيد الشهدا)ع( موج  مي زند

هر سنگري  چوخيمه اصحاب كربالست

 از بس  در اآن  سرشك  دعا موج  مي زند

فرياد عاشقانه  لبيك  ياحسين)ع(  

در انعكاس  نور و صدا موج  مي زند

حسرت  نگر كه  در عطش  بوسه  فرات  

دريا جدا و دشت  جدا موج  مي زند 

اينجا به  ياد مرقد شش  گوشه  حسين)ع( 

شب ها نسيم  كرب  و بال موج  مي زند

هويزه 1365/2/5

محمد جواد غفور زاده )شفق( از کيتاب سايه روشن

شيعر
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و  رفتييييييه  فييييييرو  دفاعييييييی  الک  در  کاميييييياًل  دشييييييمن  خرمشييييييهر،  فتييييييح  از  پييييييس 

بييييييود.   داده  نظامي قييييييرار  برتييييييری  موضييييييع  در  را  مييييييا  درپيييييييی،  پيييييييی  پیروزی هييييييای 

بييييييه  نیييييييز   سیاسييييييت  صحنييييييه  در  حقانيييييييت،  و  برتييييييري  ایيييييين  اثبييييييات  بييييييرای  لييييييذا 

طييييييّی  در  اسييييييالم  سييييييپاه  اسيييييياس  همیيييييين  بيييييير  داشييييييتیم.  نييييييياز  اساسييييييی  اقدامييييييات 

اجييييييرا  را  و...  بييييييدر  خیبيييييير،  رمضييييييان،  عملیات هييييييای   1364 تييييييا  سييييييال های1361 

بييييييه زانييييييو  ایييييييران  تييييييا بتوانييييييد اسييييييتکبار جهانييييييی را در برابيييييير عييييييزم و اراده ملييييييت  كييييييرد 

دریافييييييت  متجيييييياوز  از  را  خویييييييش  مسييييييّلم  حقييييييوق  تنبیييييييه،  بيييييير  عييييييالوه  و  ورد  دراآ

كند. 

قييييييرار  فيييييياو، در دسييييييتور کار  اجييييييرای عملیاتييييييی وسييييييیع در شييييييبه جزیييييييره  ادامييييييه،  در 

سييييييه  در  عملیييييييات   ریييييييزی  طييييييرح  کردنييييييد.  نام گييييييذاری  والفجيييييير8  را  ن  اآ کييييييه  گرفييييييت 

فعالیت هييييييا  و  گرديييييييد  متمرکييييييز  تييييييدارک،  و  شناسييييييایييی  مييييييوزش،  اآ مهييييييم  بخييييييش 

نیروهييييييای  تحييييييرکات  متوجييييييه  دشييييييمن  مبييييييادا  تييييييا  مي شييييييد  انجييييييام  کامييييييل  خفييييييای  در 

ما بشود.

بهميييييين  بیسييييييتم  روز  دقیقييييييه   10 و   22 سيييييياعت  در  عملیييييييات  اييييييين  سييييييرانجام   

غواص هييييييای  و  شييييييد  غيييييياز  اآ الزهييييييرا)س(«  فاطمييييييية  »یييييييا  رمييييييز  بييييييا   1364 ميييييياه 

موجييييييب  و  گذشييييييتند  اآن  متعييييييدد  موانييييييع  و  خروشييييييان  ارونييييييد  از  خط شييييييکن 

غافل گیری نیروهای عراقی مستقر در شهر فاو شدند. 

ُامّ القصيييييير  بصييييييره-  محورهييييييای  در  فيييييياو،  کامييييييل  تصييييييرف  از  پييييييس  ایرانييييييی  رزمنييييييدگان 

»کارخانييييييه  و  عبييييييد  ا...  خييييييور  در  درگیری هييييييا  و  کردنييييييد  پیييييييش روی  »البحييييييار«  و 

بررسي اجمالي عمليات والفجر 8
گيفتاري از عباس سييييييعادتي، راوي دفاع مقدس
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بييييييه خطييييييوط دفاعييييييی  بييييييه اوج خييييييود رسييييييید ولييييييی عييييييراق دیگيييييير نتوانسييييييت  نمييييييک« 

دو  حييييييدود  و  کييييييرد  اعتييييييراف  فيييييياو  در  شکسييييييت  بييييييه  و  برگييييييردد  منطقييييييه  در  خييييييود 

خييييييواری  سيييييير  از  نهایييييييت  در  و  گرفييييييت  خييييييود  سيييييينگین  تييييييش  اآ زیيييييير  را  منطقييييييه  ميييييياه 

اقدام به بمباران گسترده شیمیایييی کرد.

عييييييراق  خيييييياك  از  مربييييييع  بييييييه 800 كیلومتيييييير  نزدیييييييك  والفجيييييير8،  عملیييييييات  طييييييی  در 

به طوري كييييييه  شييييييد،  وارد  دشييييييمن  بيييييير  سيييييينگینی  خسييييييارات  و  تلفييييييات  و  زاد  اآ

در  شييييييدند.  نفيييييير  اسييييييیر  زخمييييييي و2000  و  كشييييييته  ن هييييييا  از اآ تيييييين  50هييييييزار  از  بیييييييش 

زرهييييييی،  2 تیييييييپ  و  مخصييييييوص   نیييييييروی  و  كماندویييييييييی  پیيييييياده  10 تیييييييپ  مجمييييييوع، 

توپ خانييييييه  5  گييييييردان  و  جیش الشييييييعبی  10 گييييييردان  هوایييييييييی،  ضييييييد  4 گييييييردان 

دشمن منهدم شدند.

و  هواپیمييييييا  فرونييييييد   74 از  بیييييييش  عملیييييييات،  اييييييين  جریييييييان  در  همچنیيييييين 

صحرایييييييييی،  تييييييوپ  و150 قبضييييييه  نفربيييييير  و  تانييييييك  دسييييييتگاه   600 چرخ بييييييال، 

عييييييراده    150 تييييييوپ،  انييييييواع  قبضييييييه   35 خييييييودرو،  گردید،250دسييييييتگاه  منهييييييدم 

ایييييييران  قييييييوای  غنیمييييييت  بييييييه  عييييييراق  ارتييييييش  تجهیييييييزات  میييييييان  از  ضدهوایييييييييی،  تييييييوپ 

مد. دراآ

رویارویييييييييی  واقعييييييی  صحنييييييه  كييييييه  گسييييييترده  نبييييييرد  75 روز  از  بیييييييش  فراینييييييد  در 

ایرانييييييی  قييييييوای  تييييييوان  بييييييا  عييييييراق  بعييييييث  حييييييزب  جنگييييييی  ماشييييييین  نظامييييييي و  نیييييييروی 

)شييييييهر  فيييييياو  جزیييييييزه  شييييييبه  در  خورعبييييييد ا...  شييييييمالی  سييييييواحل  بيييييير  ایييييييران  بييييييود، 

فاطمیه( مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس بسته شد.
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سردار شهيد سيدحسين  فاضل الحسيني   

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:41/04/06 

تاريخ شهادت :64/11/24 

محل شهادت :اروند کنار 

منطقه :عمليات والفجر 8 

مسئوليت :فرمانده گردان 

 يگان:لشكر 5 نصر

تکليييييييف  را  جبهييييييه  در  حضييييييور  فاضل الحسيييييييني   سيدحسييييييين   شييييييهيد  سييييييردار 

مييييييدت  بييييييراي  نتوانسييييييت  مرحلييييييه   چنييييييد  سييييييبب جراحييييييت  در  همييييييين  بييييييه  مي دانسييييييت. 

طوالنييييييي او را از منطقييييييه دور نگييييييه دارد. در مييييييدت 75ميييييياه حضييييييور در جبهييييييه تييييييا زمييييييان 

راسييييييتش  دسييييييت  بييييييه  ترکييييييش  والفجيييييير 8  در   شييييييد؛  مجييييييروح  چندبييييييار   شييييييهادت اش، 

پيييييياي  بييييييدر  در   زخمي شييييييد.  شييييييانه  و  کميييييير  ناحيييييييه  از  والفجيييييير3  در  کييييييرد،  اصابييييييت 

 24 در  والفجيييييير 8  عمليييييييات  در  سييييييرانجام  و  گرفييييييت  قييييييرار  گلولييييييه  هييييييدف  راسييييييت اش 

گييييييردان روح  ا...  کييييييه فرماندهييييييي  بهميييييين سييييييال 1364 در ناحيييييييه ارونييييييد کنييييييار در حالييييييي 

را بر عهده داشت، بعد از فتح فاو بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسيد. 

عشق به جهاد 

قيييييياي فاضل الحسيييييييني  قبييييييل از عمليييييييات والفجيييييير 8 ميييييين در تيييييييپ امييييييام رضييييييا )ع( بييييييودم و اآ

در لشييييييکر 5 نصيييييير بييييييود. بييييييه دعييييييوت حيييييياج باقيييييير قاليبيييييياف بييييييراي شييييييركت در عمليييييييات 

به لشکر 5نصر رفتم.

 قبييييييل از عمليييييييات حيييييياج باقيييييير بييييييه فاضل الحسيييييييني گيفييييييت: بييييييه علييييييت اينكييييييه ممكيييييين 

يييييييد شييييييما بييييييين بچه هيييييياي مجموعييييييه بيييييياش تييييييا  اسييييييت بييييييراي فرماندهييييييان مشييييييكلي پيييييييش اآ

مييييييد تييييييو جايگزييييييين اآن هييييييا شييييييوي. اما سيييييييد حسييييييين گيفييييييت: نييييييه، به  اگيييييير مشييييييكلي پيييييييش اآ

ميييييين يييييييك گييييييردان تحويييييييل دهيييييييد. هيييييير چييييييه بييييييا اوصحبييييييت كييييييردم، قبييييييول نكييييييرد. اصييييييرار 

داشت در عمليات حضور داشته باشد. 

يكييييييي  عمليييييييات  اييييييين  در  او  گييييييردان  كرديييييييم.  واگييييييذار  او  بييييييه  را  گردان هييييييا  از  يكييييييي 

بييييييين  باقيييييير  بييييييا حيييييياج  از شييييييروع عمليييييييات  قبييييييل  بييييييود.  از گردان هيييييياي خييييييط شييييييكن 

از  فاضل الحسيييييييني   گييييييردان  باشيييييييم.  داشييييييته  بازديييييييدي  تييييييا  رفتيييييييم  گردان هييييييا 

گردان هييييييا،  بقيييييييه  بييييييه  نسييييييبت  وكارهايييييييش  منظم تيييييير  و  مرتب تيييييير  گردان هييييييا  همييييييه 

جلوتر بود.  

راوي: از هم رزمان شهيد
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سردار شهيد احمد رمضاني   

باد از توابع مشهد محل تولد:روستاي جيم اآ

تاريخ تولد:41/08/01 

تاريخ شهادت :65/10/09 

محل شهادت :شلمچه 

منطقه :عمليات كربالي 5 

مسئوليت :جانشين  واحد مهندسي  رزمي

يگان:لشکر21 امام رضا)ع(

عشق به جهاد

بييييييود.  شكسييييييته  پايييييييش  مييييييد،  اآ مرّخصييييييي  بييييييه  كييييييه  بيييييياري  خرييييييين  اآ قييييييا  اآ احمييييييد 

او  ولييييييي  گرفته شييييييد  گييييييچ  را  پايييييييش  بيايييييييد  مرّخصييييييي  بييييييه  اينكييييييه  از  قبييييييل 

خودش گچ پاي اش باز کرد و با عصا راه مي رفت. 

جبهييييييه.  برگييييييردم  مي خواهييييييم  اسييييييت  نزديييييييك  عملّيييييييات  بابييييييا!  گيفييييييت:  روزي 

تييييييو  كييييييه  قييييييدر  همييييييان  پييييييدر  گيفييييييت:  داري.  زييييييياد  مرّخصييييييي  كييييييه  هنييييييوز  گيفتييييييم: 

بّچه هيييييياي  بييييييراي  بيشييييييتر،  برابيييييير  صييييييد  ميييييين  دل  مي سييييييوزد،  ميييييين  بييييييراي  دلييييييت 

ن ها تنگ شده است.  منطقه مي سوزد و دلم براي اآ

سيييييياعت   48 كييييييه  محمييييييود  شييييييهيد  بييييييرادرش  رفييييييت،   جبهييييييه  بييييييه  اينكييييييه  از  بعييييييد 

ديييييييدم  را  قييييييا  اآ احمييييييد  بييييييرادرم  كييييييه  بييييييار  اييييييين  گيفييييييت:  بييييييود،  مييييييده  اآ بييييييه مرّخصييييييي 

او  ديگيييييير  كييييييه  هسييييييتم  مطمئيييييين  ميييييين  و  بييييييود  شييييييده  عييييييوض  اش  چهييييييره 

كييييييه  نكشيييييييد  طييييييول  زيييييييادي  مييييييّدت  و  شييييييد  هييييييم  طييييييور  همييييييين  و  برنمي گييييييردد 

وردند.  خبر شهادت اش را اآ

 راوي: پدر شهيد

يک شب با شهيدان

بييييييه  امدادگيييييير  بچه هيييييياي  اتفيييييياق  بييييييه  رمضانييييييي  احمييييييد  بييييييرادر  شييييييب  يييييييك 

كننييييييد.  جمييييييع  كانييييييال  داخييييييل  از  را  شييييييهدا  جنازه هيييييياي  كييييييه  رفييييييت  منطقييييييه 

افتيييييياد. صبييييييح  زمييييييين  بييييييه  و  رفييييييت  حييييييال  از  كييييييه  كييييييرد  فعاليييييييت  ن قييييييدر  اآ احمييييييد 

و  مييييييد  اآ هييييييوش  بييييييه  امييييييا  بودنييييييد.  ورده  اآ عقييييييب  بييييييه  شييييييهيد  عنييييييوان  بييييييه  را  او 

مجروحييييييان  و  شييييييهدا  جسييييييد  پيييييياي  همان جييييييا  خسييييييتگي،  فييييييرط  از  گيفييييييت: 

افتادم و بي هوش شدم.  

 راوي: هادي رضايييي
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سردار شهيد سيدابراهيم  شجيعي   

محل تولد:شهرستان سبزوار 

تاريخ تولد:35/08/02 

تاريخ شهادت :64/11/23 

محل شهادت :فاو 

منطقه :عمليات والفجر 8 

مسئوليت :مسئول محور

يگان:لشكر 5 نصر

مجاهدت خستگي ناپذير

خييييييود  دنييييييدان  چهييييييار  سييييييومار  جبهييييييه  در  عقيييييييل  مسييييييلم بن  عمليييييييات  در 

از  بسييييييتان  جبهييييييه  در  طريق القييييييدس   عمليييييييات  در  داد.  دسييييييت  از  را 

ميمييييييک  عمليييييييات  در  سييييييال 1363  بييييييان  اآ در  شييييييد.  مجييييييروح  دسييييييت  ناحيييييييه 

ناحيييييييه  از  بييييييدر  عمليييييييات  در  سييييييال  همييييييان  اسييييييفند  در  و  سيييييير  ناحيييييييه  از 

بييييييراي  اسييييييتراحت  سييييييال  يييييييک  پزشييييييکان  شييييييد.  مجييييييروح  شييييييش ها  و  سييييييينه 

جبهييييييه  در  بعييييييد  ميييييياه  يييييييک  ابراهيييييييم  سيييييييد  ولييييييي  کردنييييييد،  تجويييييييز  بهبييييييودي اش 

گييييييردان  فرماندهييييييي  کييييييه  حالييييييي  در  والفجيييييير 8  عمليييييييات  در  سييييييرانجام  و  بييييييود 

بييييييه  سييييييرش  بييييييه  خمپيييييياره  ترکييييييش  اصابييييييت  اثيييييير  بيييييير  داشييييييت  برعهييييييده  را  عبييييييد ا... 

شهادت رسيد.

مييييييادر اييييييين شييييييهيد بزرگييييييوار مي گويييييييد:  بييييييه او مي گيفتييييييم: بييييييدن تييييييو سييييييوراخ سييييييوراخ 

را  بچييييييه ات  و  زن  دسييييييت  و  بيييييييا  بييييييروي.  جبهييييييه  بييييييه  ديگيييييير  نيسييييييت  الزم  اسييييييت، 

بگييييييير و مدتييييييي بييييييه روسييييييتا پيييييييش مييييييا بيييييييا تييييييا مييييييا هييييييم از دلتنگييييييي بيييييييرون بياييييييييم.او 

در جييييييواب مي گيفييييييت: مييييييادرم! اگيييييير ميييييين نييييييروم، يييييييا ديگييييييران نروند، ديگيييييير از اسييييييالم 

خبييييييري نخواهييييييد بييييييود و هريييييييک از مييييييا بييييييه دسييييييت يييييييک کافيييييير خون خييييييوار خواهيييييييم 

تييييييا  اييييييين انقييييييالب و جنييييييگ  بييييييه  پييييييس بايييييييد  نييييييدارد.  افتيييييياد کييييييه ايمييييييان و انسييييييانيت 

جايييي که در توان داريم کمک کنيم.

فرازي از وصيت نامه شهيد:

انتظييييييار  بييييييه  تييييييو  امييييييا  مي جنگييييييد  ظالمييييييان  تمييييييام  بييييييا  دارد  انقييييييالب  »...اييييييين 

بييييييين  از  را  ظالمييييييان  همييييييه  و  بيايييييييد  زمان)عييييييج(  امييييييام  کييييييه  نشسييييييته اي 

و  مال هييييييا  امروز بييييييا  قييييييا  اآ منتظييييييران  کييييييه  بيييييياش  گاه  اآ و  بييييييدان  ببييييييرد؟! 

جان هاي شان خط مقدم و پشت جبهه فرياد سر مي دهند.«
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سردار شهيد محمدرضا نظافت يزدي   

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:43/01/01 

تاريخ شهادت :64/11/22 

محل شهادت: منطقه عملياتي والفجر 8 

مسئوليت :فرمانده گردان 

 يگان:تيپ21 امام رضا)ع(

يکي مثل ديگران

يك سييييييري  تييييييداركات  بييييييود  مانييييييده   8 والفجيييييير  عمليييييييات  بييييييه  روزي  چنييييييد  حييييييدودًا 

بييييييود.  داده  سييييييپاه  كادر  رسييييييمي و  بييييييرادران  رابييييييه  مخصوصييييييي  كييييييره اي  لباس هيييييياي 

ميييييين بييييييه همييييييراه شييييييهيدنظافت داخييييييل چييييييادر بوديييييييم كييييييه اييييييين لباس هييييييا رابييييييه مييييييا 

امييييييا  رفييييييت  بيييييييرون  چييييييادر  از  و  پوشيييييييد  و  را گرفييييييت  لباس هييييييا  اييييييين  هييييييم  او  دادنييييييد. 

ناگهييييييان ديييييييدم بييييييا يييييييك حالييييييت عجيبييييييي وارد چييييييادر شييييييد و بييييييه ميييييين گيفييييييت: فالنييييييي 

حييييييرف  اييييييين  از  كنيييييييم.  تعويييييييض  را  لباس هييييييا  اييييييين  و  برويييييييم  تييييييداركات  بييييييه  بايييييييد 

نظييييييرم  بييييييه  لباس هييييييا  اييييييين  گيفييييييت:  خاطيييييير؟!  چييييييه  بييييييه  پرسيييييييدم:  و  كييييييردم  تعجييييييب 

بييييييرادران  كييييييه  بپوشيييييييم  لباس ها يييييييييي  كنيييييييم  سييييييعي  بايييييييد  مييييييا  نيسييييييت.  خوشييييييايند 

تقييييييدس اش  بسيييييييجي  لباس هيييييياي  مي كننييييييد.  اسييييييتفاده  ن هييييييا  اآ از  بسيييييييجي 

و  داد  تحويييييييل  تييييييداركات  بييييييه  را  كييييييره اي  لباس هيييييياي  و  رفييييييت  او  اسييييييت.  بيشييييييتر 

يك لباس ساده تحويل گرفت.

اتمام حجت

شييييييب قبييييييل از عمليييييييات شييييييهيد نظافييييييت بييييييه بچييييييه هييييييا گيفييييييت:" اگيييييير بييييييه دوسييييييت، 

دنياسييييييت،  در  چييييييه  هيييييير  و  درس  و  کيتيييييياب  فرزنييييييد،  و  زن  مييييييادر،  و  پييييييدر  رفيييييييق، 

وابسييييييته  اين هييييييا  بييييييه  اگيييييير  چييييييون   . نکيييييين  شييييييرکت  عمليييييييات  در  هسييييييتي  وابسييييييته 

عمليييييييات  کنييييييدي  باعييييييث  کنييييييي،  شييييييرکت  عمليييييييات  در  بخواهييييييي  و  باشييييييي 

مي شوي. خودت را خالص کن، بعد وارد عمليات شو."
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بعييييييد  مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  »بیرجنييييييد«  شهرسييييييتان  در   1342 بان سييييييال  اآ چهييييييارم  در 

دوران  در  می كييييييرد.  کار  پييييييدرش  بييييييا  مغييييييازه  در  راهنمایييييييييی  دوره  گذرانييييييدن  از 

توزیييييييع  دوسييييييتان اش  بیيييييين  را  اعالمیه هييييييا  راهپیمایييی هييييييا،  در  شييييييرکت  بييييييا  انقييييييالب 

مي کرد.  

گذرانييييييد.  سييييييپاه  در  را  سييييييربازی  خدمييييييت  انقالب اسييييييالمي،  پيييييييروزي  از  پييييييس 

باد بييييييود. بیيييييين اهييييييل تسيييييينن و تشييييييیع انييييييس و الفييييييت برقييييييرار  مسييييييئول پایييييييگاه اسييييييداآ

مي کرد. 

جنييييييگ  دربيييييياره  اين شييييييهیدعزيز  رفييييييت.  جبهييييييه  بييييييه  تحمیلييييييی،  جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا 

سييييييال 1342  در  امييييييام  بجنگیييييييم،  انقييييييالب  و  اسييييييالم  بييييييرای  بایييييييد  »مييييييا  مي گویييييييد: 

ميييييين  هسييييييتند،  مادران شييييييان  شييييييکم های  در  اکنييييييون  ميييييين  فرمودنييييييد:  سييييييربازان 

هم که در سال 1342 متولد شده ام از همان سربازان امام هستم.«

فتح المبیيييييين،  میمييييييک،  خیبيييييير،  جملييييييه:  بييييييدر،  از  عملیييييييات  بیشييييييتر  در  او   

در  او  مسييييييئولیت  داشييييييت.  فعييييييال  حضييييييوری   8 والفجيييييير  و  بیت المقييييييدس 

جبهه غييييييرب  در  بييييييود.  نصيييييير   5 لشييييييکر  از  سييييييیف  ا...  گييييييردان  فرماندهييييييی  جبهييييييه، 

از  رمضييييييان  عملیييييييات  در  و  گييييييوش  ناحیييييييه  از  خیبيييييير  عملیييييييات  در  و  ناحیه پييييييا  از 

ناحیه دست و در عملیات بدر از ناحیه پهلو مجروح شد. 

کييييييه  مي خواهييييييم  خداونييييييد  »از  اسييييييت:  مييييييده  اآ شييييييهید  ازنوشييييييته های  بخشييييييي  در 

و  گييييييذرد  در  گناهانييييييم  از  خداونييييييد  و  بدهييييييد  قييييييرار  راهييييييش  در  شييييييهادت  را  مرگييييييم 

از تمام کسانی که مرا مي شناسند، طلب بخشش دارم.« 

 8 والفجيييييير  عملیييييييات  در   1364 بهميييييين   22 در  زاده  حسييييييین  حسيييييين  محمييييييد 

در بنييييييدر فيييييياو عييييييراق بيييييير اثيييييير اصابييييييت گلولييييييه بييييييه سيييييير، بييييييه شييييييهادت رسييييييید. پیکيييييير 

 1 ه  شييييييمار  گلييييييزار  در  زادگاهييييييش  بييييييه  انتقييييييال  از  بعييييييد  زاده  حسييييييین  شييييييهید 

»بیرجند« به خاک سپرده شد. 

سردار شهيد محمد حسن حسین زاده   

محل تولد: بيرجند 

تاريخ تولد: 1342

تاريخ شهادت: 22 بهمن 1364

محل شهادت: شهر فاو عراق

مسئوليت:فرمانده گردان سیف  ا...

يگان: لشکر 5 نصر
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شهرسييييييتان  سييييييال 1314در  در  خانييييييواده  فرزنييييييد  چهارمیيييييين  حبرانييييييی،  پرویييييييز  شييييييهید 

شيييييياگردان  جييييييزو  همیشييييييه  تحصيييييييل  دوران  در  گشييييييود.  جهييييييان  بييييييه  دیييييييده  قوچييييييان 

ممتاز و با هوش بود، به همين علت وارد دانشکده افسری شد.

و  داشييييييت  زيييييييادي  مييييييد  اآ و  رفييييييت  مذهبييييييی  مجالييييييس  و  محافييييييل  بييييييه  حبرانييييييی  شييييييهید 

بييييييه دليييييييل چندیيييييين مييييييورد مخالفييييييت بييييييا فرماندهييييييان ارتييييييش، بييييييه چنييييييد سييييييال زندانييييييی 

و توقیييييييف درجييييييه محکييييييوم شييييييد او فييييييردی بييييييا سييييييواد و بييييييا نفييييييوذ بييييييود. چييييييه در اوایييييييل 

گييييييوش  امييييييام  سييييييخنرانی  کاسييييييت های  بييييييه  همیشييييييه  اآن  از  قبييييييل  چييييييه  و  انقييييييالب 

مي  داد. 

نامييييييوس، میهيييييين  مييييييورد حفييييييظ  اآرزو و خواسييييييته قلبييييييی اش او در  بييييييا شييييييروع جنييييييگ، 

بييييييه  داد.  سييييييوق  جنييييييگ  جبهه هييييييای  سييييييوی  بييييييه  را  او  شييييييهادت،  نهایتييييييًا  اسييييييالمي و 

نبييييييرد  بيييييير عهييييييده گرفييييييت و در بيشييييييتر مناطييييييق  گييييييردان را  رفييييييت و فرماندهييييييی  جبهييييييه 

هييييييم به دلیييييييل تکلیييييييف و هييييييم عالقييييييه حضييييييور پررنگييييييی یافييييييت. ایشييييييان هم رزمييييييان اش 

در  و  مي کييييييرد  سييييييفارش  تقييييييوا  و  دینييييييداری  بييييييه  مقاومييييييت  و  ایثييييييار  کنييييييار  در  را 

چنييييييين  همسييييييرش اين  بييييييه  مي کييييييرد  قلمييييييداد  دوبيييييياره  تولييييييدی  را  شييييييهادت  حالی کييييييه 

سييييييفارش نمييييييود: »نبييييييودن ميييييين نبایييييييد در زندگييييييی شييييييما تغییييييييری ایجيييييياد کنييييييد؛ بلکييييييه 

اآن هييييييا  موفقیييييييت  بييييييرای  و  بييييييده  اسييييييالمي پرورش  تربیييييييت  و  فکيييييير  بييييييا  را  فرزندان مييييييان 

در اجتماع و امر تحصیالت از هیچ کوششی دریغ نکن.«

تاریييييييخ 1360/7/8  در  پرویييييييز حبرانييييييی  انتظييييييار،  و  مبييييييارزه  ماه هييييييا  از  پييييييس  سييييييرانجام   

بييييييادان  اآ محييييييور  در  و  جسييييييت  شييييييرکت  )ع(  االئمييييييه  ثاميييييين  عملیييييييات  در  سلحشييييييورانه 

-ماهشييييييهر مييييييورد اصابييييييت مسييييييتقیم گلولييييييه دشييييييمن قييييييرار گرفييييييت و بييييييه درجييييييه واالی 

شهادت دست یافت و در گلزار شهداي خواجه ربيع مشهد اآرام گرفت.

امير شهيد  پرویز حبرانی

محل تولد: قوچان

تاريخ تولد: 1314

تاريخ شهادت:8 مهر 1360

بادان- ماهشهر محل شهادت:  محور اآ

مسئوليت: فرمانده گردان 110 

يگان: تيپ 3 لشكر 77 پيروز ثامن االئمه )ع(
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دریغ از یک اآخ

ه  اآ اسييييييت؛ زخمييييييي  بشييييييود،  بودنييييييد: »بچييييييه  گيفتييييييه  بييييييس  از  بييييييود.  کييييييرده   بغييييييض 

و ناله مي کند و عملیات را لو مي دهد.« 

نييييييه  و  داشييييييت  شييييييوخی  کسييييييی  بييييييا  ارونييييييد  نييييييه  داشييييييتند.  حييييييق  هييييييم  شيييييياید 

یييييييک  فقييييييط  کييييييه   – غواص هييييييا  مي رفييييييت،  لييييييو  عملیييييييات  اگيييييير  عراقی هييييييا. 

سرنیزه داشتند – قتل عام مي شدند. 

فرمانده که بغض اش را دید و اشتیاق اش را، موافقت کرد.  

فيييييياو  سيييييياحل  در  ارونييييييد،  حاشييييييیه ی  گل والی  تييييييوی  بييييييود.  کييييييرده  بغييييييض   ...

بودنييييييد.  رفتييييييه  خييييييودش  از  زودتيييييير  پاهييييييای اش  جفييييييت  بييييييود.  کشييييييیده  دراز 

کييييييرده  از گل  پيييييير  را  دهانييييييش  امييييييا  نفهمیييييييدم؛  بييييييا خمپيييييياره،  بييييييود  بييييييرده  کوسييييييه 

بود که عملیات را لو ندهد!

 اي بني صدر!

پدر و مادرم می گيفتند: بچه ای و نمی گذاشتند بروم جبهه. 

شنیدم بسیج اعزام نیرو دارد. 

دور از چشم پدر و مادرم کار های ثبت نام را انجام دادم. 

بييييييه  و  برداشييييييتم  را  سييييييطل  پوشييييييیدم  و  را  خواهييييييرم  لباس هييييييای  اعييييييزام  روز 

وردن از چشمه زدم بیرون.   ب اآ بهانه اآ

»صغييييييری  زد:  داد  ورد،  مييييييي اآ صحييييييرا  از  را  گوسييييييفند ها  کييييييه  پييييييدرم 

کجا؟«

ب  اآ مييييييي روم  یعنييييييی  کييييييه  کييييييردم  بلنييييييد  را  سييييييطل  نفهمييييييد،  اینکييييييه  بييييييرای   

بیاورم. 

پسييييييت  برای شييييييان  را  خواهييييييرم  لباس هييييييای  جبهييييييه  از  و  رفتييييييم  خالصييييييه    

گيفييييييت:  تلفيييييين  پشييييييت  زد؛  تلفيييييين   ميييييين  بييييييه  شييييييهر  از  پييييييدرم   بييييييار  یييييييک  کييييييردم. 

»ای بنی صدر! وای به حالت. مگه دستم بهت نرسه!« 

داستان كوتياه
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پيشاني  اسالم :
وجييييييود  ماننييييييدي   دال   خييييييط    ،8 والفجيييييير  عملياتييييييي   منطقييييييه   در  فيييييياو؛  خييييييط  

مسييييييئوالن   چييييييون   و  مييييييي زد  پاتييييييك   نجييييييا  اآ بييييييه   بييييييار  روزي سييييييه   عييييييراق   كييييييه   داشييييييت  

اسييييييالم   پيشيييييياني   اينجييييييا  كييييييه   گيفته بودنييييييد  منطقييييييه   در  مسييييييتقر  نيروهيييييياي   بييييييه  

اسييييييت  و اگيييييير ضربييييييه  بخييييييورد، بييييييه  اسييييييالم  ضربييييييه  مي خورد،اييييييين  خييييييط  را بييييييه  نييييييام  

»پيشاني  اسالم«  مي شناختند.

س  الپّشه : راأ

پشييييييه هاي   وجييييييود  علييييييت   بييييييه   كييييييه   فيييييياو  منطقييييييه ي   در  البيشييييييه   س  راأ خييييييط  

س  الپشه « مي شناختند. ن  را به »راأ خون خوار، اآ

چهارراه  استقامت :

القصيييييير  ام   ي  فيييييياو  جيييييياده ي   روي    ،8 والفجيييييير  عملياتييييييي   منطقييييييه   در  بييييييود  راهييييييي  

گرفييييييت .  نييييييام   اسييييييتقامت «  »چهييييييارراه   بچه هييييييا  زييييييياد  دليل اسييييييتقامت   بييييييه   كييييييه  

شييييييدند  شييييييهيد  چهييييييارراه   ن   اآ در  نيروهييييييا  از  تعدادزيييييييادي   روز،  چنييييييد  از  بعييييييد 

و به  » چهارراه  شهادت « معروف شد.

باال باالها شوت زدن:

جييييييا  هيييييير  كييييييه  كسييييييي  داشييييييتن.  بيييييياال  حييييييد  در  معنويييييييت  و  بييييييودن  عرفييييييان  اهييييييل 

كييييييه:  مي كردنييييييد  دنبييييييال اش  پوتييييييين  بييييييا  شييييييوخي  بييييييه  حاضييييييران  مي شييييييد،  وارد 

بييييييه  و  نيامييييييده  خمپيييييياره  يييييييك  تييييييو  هييييييواي  بييييييه  تييييييا  خييييييودت  سيييييينگر  بلند شييييييو برو 

اجبييييييار  بييييييه  خييييييودت  بييييييا  هييييييم  را  مييييييا  و  نكشيييييييده اند  شييييييهادت  چييييييك  حسييييييابت 

نبرده اي!

زوروي دسته:

را  غييييييذا  ظييييييروف  دسييييييته،  بچه هيييييياي  و  ديگييييييران  چشييييييم  از  دور  كييييييه  نيرويييييييييي 

نظافييييييت  را  چييييييادر  و  سيييييينگر  و  مي كييييييرد  ب  اآ را  ب  اآ ظييييييروف  مي شسييييييت، 

بييييييه  كارهييييييا  اييييييين  نمي دانسييييييت  كسييييييي  وقييييييت  هيييييييچ  كييييييه  نحييييييوي  بييييييه  مي كييييييرد؛ 

وسيله ي چه كسي انجام شده است.

شهردار:

رسيييييييدگي  و  خدمييييييات  امييييييور  و  غييييييذا  تهيييييييه ي  و  نظافييييييت  نوبييييييت  يييييييك  كييييييه  كسييييييي 

بييييييود؛ خادم الحسييييييين )ع(  بييييييه عهييييييده اش  يييييييا چييييييادر و بچه هييييييا  بييييييه وضييييييع سيييييينگر 

و خادم المهدي )عج(.

فرهنگ جبهييه
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بيانات رهبر فرزانه انقالب اسالمي

 در شلمچه فروردين 1387

بسم   ا... الرحمن الرحيم 

نبينييييييا  و  سيييييييدنا  علييييييي  السييييييالم  و  الصيييييياله  و  العالمييييييين  رّب  الحمييييييدهلل 

االطهرييييييين  االطيبييييييين  الييييييه  علييييييي  و  مّحمييييييد  المصطفييييييي  ابي القاسييييييم 

المنتجبين الهداه المهديين. 

شييييييلمچه،  خونييييييين  خيييييياك  زائييييييران  مجموعييييييه ي  در  ميييييين  شييييييركت  امييييييروز 

اسييييييت  بزرگييييييي  مييييييردان  و  عزيييييييز  شييييييهيدان  نييييييام  و  ييييييياد  بزرگداشييييييت  بييييييراي 

كييييييه بييييييا خييييييون خييييييود، بييييييا جهيييييياد و همييييييت خييييييود، بييييييا عييييييزم و اراده ي خييييييود، نييييييام 

شلمچه و خرمشهر و خوزستان و ايران را در تاريخ، بلند كردند.

دارد،  دنيييييييا  در  عييييييزت  و  عظمييييييت  چييييييه  هيييييير  معاصيييييير،  دوره  در  ايييييييران  ملييييييت 

خونييييييين،  سييييييرزمين هاي  اييييييين  در  كييييييه  اسييييييت  رزمندگانييييييي  خييييييون  بركييييييت  بييييييه 

بييييييراي  را  خييييييود  جوانييييييي  و  سييييييالمت  خييييييود،  جييييييان  و  كردنييييييد  پيييييييدا  حضييييييور 

تقديييييييم  و  گذاشييييييتند  اخييييييالص  طبييييييق  در  ميهن شييييييان  و  ملييييييت  بييييييراي  اسييييييالم، 

بييييييياورد،  ينييييييده هيييييير چييييييه به دسييييييت  اآ امييييييروز هيييييير چييييييه دارد و در  ايييييييران،  كردنييييييد. 

شييييييلمچه،  كييييييه  شييييييهدايييي  اييييييين  اگيييييير  اسييييييت.  شييييييهيدان  اييييييين  خييييييون  بركييييييت  بييييييه 

ن هاسييييييت،  اآ نشييييييانه هاي  حامييييييل  خونييييييين،  بيابان هيييييياي  اييييييين  و  ن هييييييا  اآ يييييييادگار 

از  ملييييييت،  شييييييرف  از  ملييييييي،  اسييييييتقالل  از  كشييييييور،  اييييييين  در  امييييييروز  نبودنييييييد، 

در  اين هييييييا  نبييييييود؛  برجسييييييته اي  نشييييييان  ايرانييييييي،  چيييييييز  هيييييييچ  از  و  اسييييييالم 

مرزهيييييياي  بييييييه  مالحظييييييه اي  كمترييييييين  بييييييدون  مهاجمي كييييييه  دشييييييمن  مقابييييييل 

بييييييود،  كييييييرده  حملييييييه  اعتقييييييادي  مرزهيييييياي  و  ملييييييي  مرزهيييييياي  و  جغرافيايييييييييي 

ايستادند.

را  سييييييخن  اييييييين  و  هسييييييتيد  كييييييه  كجييييييا  هيييييير  در  زنييييييان!  و  مييييييردان  عزيييييييز!  جوانييييييان 

ملييييييت،  يييييييك  و  كشييييييور  يييييييك  بدانيييييييد  شيييييينيد،  خواهيييييييد  بعييييييدا  يييييييا  مي شيييييينويد، 

اسييييييت.  كشييييييور  ن  اآ جوانييييييان  ايمييييييان  و  عييييييزم  و  همييييييت  سييييييرمايه ا ش،  باالترييييييين 

همييييييراه  ايمييييييان  تصميييييييم،  بييييييا  همييييييراه  ايمييييييان  قييييييوي،  اراده ي  بييييييا  همييييييراه  ايمييييييان 

نجييييييات  روز  يييييييك  را  كشييييييور  اييييييين  كييييييه  اسييييييت  چيييييييزي  همييييييان  روشيييييين بيني،  بييييييا 

حفييييييظ  را  ملييييييت  اييييييين  و  كشييييييور  اييييييين  كييييييه  چيييييييزي  مهم ترييييييين  هييييييم  امييييييروز  داد؛ 
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كرده است، همين ايمان است. 

دشييييييمن،  مقابييييييل  در  ايسييييييتادگي  و  مقاومييييييت  روحيييييييه  سلحشييييييوري،  روحيييييييه 

روحيييييييه نفييييييرت از دشييييييمني كييييييه نييييييه فقييييييط بييييييا جييييييان و مييييييال اييييييين ملييييييت، بلكييييييه بييييييا 

بي اعتمييييييادي  روحيييييييه  اسييييييت،  دشييييييمن  ملييييييت  اييييييين  اسييييييالم  و  ايمييييييان  فرهنييييييگ، 

يييييييك  كييييييه  اسييييييت  عالييييييي  روحيييييييات  اييييييين  دفيييييياع،  بييييييراي  مادگييييييي  اآ و  دشييييييمن  بييييييه 

اسييييييتعدادهاي  و  مي كنييييييد  حفييييييظ  را  ن  اآ اسييييييتقالل  و  عزيييييييز  را  كشييييييور 

نايييييييل  عييييييزت،  و  قايييييييييي  اآ بييييييه  و  مي رسيييييياند  ظهييييييور  و  بييييييروز  بييييييه  را  كشييييييور  يييييييك 

مي كند. 

اسييييييالم تان  كنيييييييد،  حفييييييظ  خودتييييييان  در  را  روحيييييييات  اييييييين  عزيييييييز!  جوانييييييان  اي 

ن  قييييييراآ بييييييه  عميق تييييييان  ايمييييييان  بدانيييييييد،  قييييييدر  را  شييييييهيدان  ييييييياد  بدانيييييييد،  قييييييدر  را 

از  كييييييه  را  مسييييييئوالن  بدانيييييييد،  قييييييدر  را  روحانيييييييت  بييييييا  پيوندتييييييان  و  اسييييييالم  و 

بدانيييييييد،  قييييييدر  را  قضائيييييييه  قييييييوه  و  مجلييييييس  دولييييييت،  هسييييييتند،  شييييييما  خييييييود 

اسييييييالمي و  خصوصيييييييات  بدانيييييييد،  قييييييدر  را  ملييييييت  حيييييياد  اآ ميييييييان  پيونييييييد  روحيييييييه 

ايييييييران  ملييييييت  در  بحمييييييدا...  كييييييه  را  تعبييييييد  و  پايبنييييييدي  يعنييييييي  ي  را  ايمانييييييي 

هست ي قدر بدانيد، به حزب  ا...ي بودن، افتخار كنيد. 

همييييييه  اسييييييت.  پيييييييروز  و  سييييييرافراز  بييييييردارد،  قييييييدم  خييييييدا  راه  در  كييييييه  ملتييييييي  ن  اآ

زانييييييو  بييييييه  را  او  نمي تواننييييييد  بگيرنييييييد،  قييييييرار  ملييييييت  ن  اآ مقابييييييل  اگيييييير در  هييييييم  دنيييييييا 
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بدانيييييييد.  قييييييدر  را  اين هييييييا  هسييييييت،  مييييييا  ملييييييت  در  چيزهييييييا  اييييييين  بياورنييييييد.  در 

سييييييردمداران  همييييييان  كييييييه  ي  ايمانييييييي  و  سياسييييييي  فكييييييري،  دشييييييمنان  البتييييييه 

روحيييييييه  از  ن هييييييا  اآ دشييييييمن اند.  چيزهييييييا  اييييييين  بييييييا  ي  هسييييييتند  جهانييييييي  اسييييييتكبار 

هييييييم  بايييييييد  اييييييين جوان هييييييا ضربييييييه خوردنييييييد؛  اراده  و  عييييييزم  و  مييييييردم  اييييييين  ايمييييييان 

مؤميييييين،  جوان هيييييياي  شييييييما  ايييييييران،  بييييييزرگ  ملييييييت  شييييييما  امييييييا  باشييييييند.  دشييييييمن 

چيييييييزي  ن  اآ هييييييم  ينييييييده  اآ در  اسييييييالمي داريد.  روحيييييييات  اييييييين  از  داريييييييد،  نچييييييه  اآ

همييييييين  مي رسيييييياند،  اقتييييييدار  و  توانايييييييييي  و  بييييييادي  اآ اوج  بييييييه  را  كشييييييور  اييييييين  كييييييه 

بيشييييييتر  همييييييه  از  و  بدانيييييييد  قييييييدر  را  اين هييييييا  بايييييييد  اسالمي اسييييييت؛  خصوصيييييييات 

ياد شهيدان عزيزتان را زنده بداريد. 

اي  نقطييييييه  اينجييييييا  مي دانييييييم.  مقييييييدس  سييييييرزمين  يييييييك  را  سييييييرزمين  اييييييين  ميييييين 

شييييييهداي  اييييييين  مخلصانييييييه  فييييييداكاري  شيييييياهد  كييييييه  الهييييييي  مالئكييييييه  كييييييه  اسييييييت 

كسييييييي  هيييييير  بييييييه  متعلييييييق  اينجييييييا  مي جوينييييييد.  تبييييييرك  اينجييييييا  بييييييه  بودنييييييد،  عزيييييييز 

بييييييه  متعلييييييق  اينجييييييا  مي تپييييييد.  ن  قييييييراآ بييييييراي  و  اسييييييالم  بييييييراي  دلييييييش  كييييييه  اسييييييت 

همه ملت ايران است.

 دل هيييييياي همييييييه ملييييييت ايييييييران، متوجييييييه اييييييين نقطييييييه، اييييييين بيابييييييان و همييييييه اييييييين 

كييييييه  شييييييما  اسييييييت.  بييييييوده  جوان هييييييا  فداكاري هيييييياي  شيييييياهد  كييييييه  اسييييييت  مناطقييييييي 

بييييييه  احتييييييرام  و  شييييييما  مييييييدن  اآ مي كنيييييييد؛  خييييييوب  گرامي مي داريييييييد،  را  اين جييييييا 

اييييييين نقطييييييه، بسيييييييار بجييييييا و بسيييييييار كار صحيحييييييي اسييييييت. بنييييييده هييييييم خواسييييييتم 

مؤميييييين،  جوانييييييان  معطيييييير  نفس هيييييياي  بييييييه  و  شييييييهيدان  طيبييييييه ي  ارواح  بييييييه 

جمييييييع  در  مييييييدم  اآ هييييييم  ميييييين  كنييييييم؛  احتييييييرام  عزيييييييزان  اييييييين  بييييييه  و  بجويييييييم  تبييييييرك 

شما شركت كردم. 

ايييييييران،  ملييييييت  همييييييه  بيييييير  و  شييييييماها  همييييييه  بيييييير  قربييييييان  عيييييييد  روز  اميييييييدوارم 

معنييييييوي  بهييييييره ي  شييييييهيدان،  اييييييين  ييييييياد  از  بتوانيييييييم  همييييييه  و  باشييييييد  مبييييييارك 

اجيييييير  شييييييهدا  ييييييرم  ُمكَّ خانواده هيييييياي  ان شيييييياء ا..  و  ببريييييييم  حقيقييييييي  فيييييييض  و 

چشم شييييييان  و  بگيرنييييييد  خييييييرت  اآ و  دنيييييييا  در  متعييييييال  خييييييداي  از  را  خودشييييييان 

به علو درجات شهيدان شان روشن بشود. 

و السالم عليكم و رحمه  ا...
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زمييييييين  اييييييين  كييييييه  مي داننييييييد  مي رونييييييد  نييييييور  راهيييييييان  اردوي  بييييييه  كييييييه  كسيييييياني 

داديييييييم  انجييييييام  نجييييييا  اآ 8  عمليييييييات  حداقييييييل  اينكييييييه  جهييييييت  بييييييه  اسييييييت،  مقييييييدس 

اخبارالرضييييييا)ع(  عيييييييون  شييييييدند.  شييييييهيد  مييييييا  بچه هيييييياي  از  زيييييييادي  تعييييييداد  و 

شييييييلمچه  بييييييه  امام رضييييييا)ع(  كييييييه  مي رسيييييييد  قطعيييييييت  بييييييه  بخوانيييييييد  كييييييه  هييييييم  را 

اعييييييالم  و  دارد  اشيييييياره  زمييييييين  اييييييين  بييييييه  صفييييييين  جنييييييگ  در  امام علييييييي)ع(  مييييييده.  اآ

امام علييييييي)ع(  و  مييييييد  اآ خواهنييييييد  زيييييييادي  شييييييهداي  زمييييييين،  اييييييين  در  مي كنييييييد 

خوانييييييد.  نميييييياز  هسييييييتند-  فييييييارس  اهييييييل  از  كرده انييييييد  اعييييييالم  -كييييييه  ن هييييييا  اآ بييييييراي 

لطيييييييف  بسيييييييار  روح  يييييييك  و  متفيييييياوت   بسيييييييار  جاهييييييا  بقيييييييه  بييييييا  زمييييييين  اييييييين 

اسييييييت.  شييييييلمچه  منطقييييييه  نييييييور،  راهيييييييان  واقع نگييييييين  در  اسييييييت  حاكييييييم  نجييييييا  اآ

بييييييه  نجييييييا  اآ در  خراسيييييياني  شييييييهيد   400 كييييييه  اسييييييت  محلييييييي  هييييييم  يادمييييييان  محييييييل 

شهادت رسيده اند. 

در  مي توانيييييييم  كييييييه    داد  نشييييييان  مييييييا  بييييييه  و 5  كربييييييالي 4  عمليييييييات  مجمييييييوع  در   

سختي ها هم ايستادگي كنيم.

جانشييييييين  محمدفرومنييييييدي،  شييييييهيد  نجييييييا؛  اآ شيييييياخص  خراسيييييياني  شييييييهداي 

شييييييهيدان  همچنييييييين  و  بودنييييييد  عمليييييييات  طييييييراح  خضرايييييييييي،  شييييييهيد  لشييييييكر، 

كييييييه  يزدانييييييي  موسييييييي الرضا  زمايييييييش،  اآ عليرضييييييا  صادق جييييييوادي،  غزنييييييوي، 

شييييييهادت  بييييييه  عمليييييييات  غيييييياز  اآ از  قبييييييل  و  بوارييييييين  جزيييييييره  شناسييييييايييي  در 

شييييييهيد  و  بييييييود  اطالعييييييات  و  شناسييييييايييي  بييييييزرگ  كييييييه  فييييييرودي  شييييييهيد  رسيييييييدند. 

ايمان پرست و خيلي هاي ديگر.

از  مي تييييييوان  هييييييم  منطقييييييه  در  حاضيييييير  خراسييييييان  رزم  يگان هيييييياي  از 

نگين جبهه ها
گيفتاري از عباس تيموري راوي دفاع مقدس



144

 88 تيييييييپ  شييييييهدا،  ويييييييژه  لشييييييكر  لشييييييكر 21 امام رضا)ع(،  لشييييييكر5نصر، 

کييييييرد.  ييييييياد  حيييييير   313 تيييييييپ  و  علييييييي)ع(  امييييييام   43 لشييييييکر  انصارالرضييييييا)ع(، 

ساير يگان هاي خراسان هم بودند.

عملیييييييات  در  موفقیييييييت  عييييييدم  و  سرنوشييييييت  سييييييال  بييييييه   65 سييييييال  نام گييييييذاری 

بييييييود.  کييييييرده  ایجيييييياد  جنييييييگ  فرماندهييييييان  بييييييرای  را  بزرگييييييی  بحييييييران   4 کربييييييالی 

 4 کربييييييالی  عملیييييييات  از  کييييييه  نیييييييز  رزم  یگان هييييييای  فرماندهييييييان  از  بعضييييييي 

عبييييييور  قابييييييل  غیيييييير  را  شييييييلمچه  اسييييييتحکامات  نیييييييز  و  بودنييييييد  دچييييييار فشييييييار روحييييييی 

بلکييييييه  نمي دیدنييييييد؛  میسيييييير  را  پیييييييروزی  تضمیيييييين  تنهييييييا  نييييييه  مي دانسييييييتند، 

کسب موفقیت در شلمچه را سخت ارزیابی می کردند.

بييييييه  تاکيتیييييييک  لیکيييييين  نینجامیييييييد،  موفقیييييييت  بييييييه   4 کربييييييالی  عملیييييييات  چييييييه  اگيييييير 

شييييييدن  شکسييييييته  سييييييبب  کييييييه  شييييييلمچه  محييييييور  در  عملیييييييات  ن  اآ در  کار رفتييييييه 

پذیييييييری موانييييييع  سييييييیب  اآ ن هييييييا شييييييد،  اآ بييييييه عمييييييق مواضييييييع  نفييييييوذ  خييييييط دشييييييمن و 

شکار ساخت.  مستحکم شرق بصره را اآ

طراحييييييی  دشييييييواری  بسييييييیار  وضعیييييييت  در   5 کربييييييالی  عملیييييييات  صييييييورت  هيييييير  بييييييه 

پييييييرورش  کانييييييال  در  عييييييراق  مواضييييييع  عملیييييييات،  ایيييييين  در  شييييييد.  غيييييياز  اآ بالفاصلييييييه  و 

قرارگرفييييييت  هجييييييوم  مييييييورد  شييييييمال  سييييييمت  از  شييييييلمچه  و  ضلعييييييی  پنييييييج  ماهييييييی، 

ایيييييين  کييييييه  نجييييييا  اآ از  شييييييد.  تسييييييخیر  ناپذیيييييير  نفييييييوذ  مرزهييييييای  از  بسييييييیاری  و 

وقييييييوع  4 بييييييه  کربييييييالی  عملیييييييات  پایييييييان  از  پييييييس  هفتييييييه  دو  تنهييييييا  عملیييييييات 

بييييييه دلیييييييل اینکييييييه  پیوسييييييت، دشييييييمن از نظيييييير زمييييييان غافل گیيييييير شييييييد. همچنیيييييين 

عراقييييييی  نیروهييييييای  رایييييييش  اآ جهييييييت  خييييييالف  خييييييودی،  نیروهييييييای  هجييييييوم  جهييييييت 

خشيييييينودی  ترتیييييييب  ایيييييين  بييييييه  شييييييد.  نیز غافل گیيييييير  تاکيتیييييييک  در  دشييييييمن  بييييييود، 

نپاییييييييد  دیييييييری  )کربييييييالی4(  ابوالخطیييييييب  عملیييييييات  متوقف کييييييردن  در  عييييييراق 

نفييييييوذ  و  مسييييييلح  بسييييييیار  ن  اآ اطييييييراف  زمین هييييييای  کييييييه  بصييييييره  بعييييييد  هفتييييييه  دو  و 

ناپذیر شناخته می شد، در معرض خطري جدي قرار گرفت.

معنييييييای  بييييييه  منطقييييييه،  ایيييييين  واگييييييذاری  و  رزمي سييييييپاه  نیروهييييييای  بييييييه  فرصييييييت دادن 

جنييييييگ  در  اسييييييالمي ایران  جمهييييييوری  خواسييييييته های  تحقييييييق  و  عييييييراق  تسييييييلیم 

ایييييييران  رزمنييييييدگان  حرکييييييت  سييييييدکردن  بييييييرای  کييييييه  پذیرفييييييت  عييييييراق  لييييييذا  بييييييود، 

منطقييييييه ای  بييييييه  خييييييود  نیروهييييييای  انبييييييوه  گسييييييیل  بييييييا  و  بپييييييردازد  سيييييينگینی  بهييييييای 

ایسييييييتادگی  خييييييودی  نیييييييروی  موثيييييير  و  شييييييدید  تييييييش  اآ زیيييييير  در  کييييييم،  وسييييييعت  بييييييا 

عراقييييييی  یگان هييييييای  از  فراوانييييييی  شييييييمار  شييييييدن  متالشييييييی  بييييييه  اقييييييدام  ایيييييين  نمایييييييد. 
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و به تعبيري انهدام ماشين جنگي دشمن انجامید. 

زمیيييييين  نييييييدادن  دسييييييت  از  بييييييرای  دشييييييمن  کييييييه  بييييييود  معنييييييا  بدیيييييين  اقييييييدام  اييييييين 

ماده پذیرش تلفات فراوان است.  شرق بصره، اآ

نجييييييا  اآ اگيييييير  يعنييييييي  بييييييود  عييييييراق  حيييييييات  حقيقييييييت رگ  در  بصييييييره  شييييييرق  زمييييييين   ...

همانجانزديييييييك  در  بييييييود.  داده  دسييييييت  از  را  چيييييييز  همييييييه  مييييييي داد،  دسييييييت  از  را 

عبييييييور  مشييييييغول  مييييييا  بحبوحييييييه  اييييييين  در  ديييييييد.  سيييييييب  اآ عييييييراق  140 تيييييييپ  بييييييه 

ديگيييييير  قييييييرارگاه  نيروهيييييياي  بقيييييييه  كنييييييار  از  قييييييرارگاه  يييييييك  نيروهيييييياي  دادن 

رفيعييييييي،  رمضانعلييييييي  بييييييود.  بيييييياال  بسيييييييار  انسيييييياني  نيييييييروي  ترافيييييييك  بوديييييييم. 

و  بييييييودم  گييييييردان  اواسييييييط  در  ميييييين  مي رفييييييت،  همييييييه  جلييييييوي  گييييييردان  معيييييياون 

كنييييييد  بسيييييييار  كانييييييال  اييييييين  در  مييييييا  حركييييييت  رونييييييد  بييييييود.  هييييييم  رمضانييييييي  شييييييهيد 

ديگيييييير  لشييييييکرهاي  از  خيلييييييي  و   25 و   10  ،27  ،19 لشييييييکر  بچه هيييييياي  بييييييود. 

هييييييم بودنييييييد. نفيييييير بييييييه نفيييييير بايييييييد از يييييييك كانييييييال كييييييه عييييييرض اش 75 سييييييانت بييييييود، 

هييييييم  بچه هايييييييييي  و  بودنييييييد  نشسييييييته  هييييييم  زيييييييادي  افييييييراد  كييييييه  مي كرديييييييم  عبييييييور 

بييييييود.  سييييييخت  خيلييييييي  و  داشييييييتند  تجهيييييييزات  و  وسييييييايل  مي كردنييييييد،  عبييييييور  كييييييه 

نجا عبور كنيم. چند ساعت طول كشيد تا از اآ

تركش هيييييياي  كييييييه  مي كردنييييييد  اسييييييتفاده  شييييييعله افكن  سييييييالح هاي  از  ... عراقي هييييييا 

را  اول  شييييييكل  نونييييييي  خاکريييييييز  بچه هييييييا  مي كييييييرد.  ذوب  را  بچه هييييييا  بييييييدن  ن  اآ

اول  گييييييردان  در  مدنييييييد.  اآ خيبيييييير  پييييييل  طريييييييق  از  گردان هييييييا  ادامييييييه  و  گرفتنييييييد 

ميييييين  چييييييپ  سييييييمت  از  و  يدا...بييييييود  گييييييردان  در  كييييييه  انفييييييرادي  حسيييييين  شييييييهيد 

از  4 روزه  فاصلييييييه اي  در  مدنييييييد.  اآ همييييييه  بعييييييد  و  مييييييد  اآ كرمانييييييي  جييييييواد  بعييييييد  مييييييد  اآ

اييييييين  چييييييپ  منطقييييييه  يعنييييييي  عملياتييييييي  منطقييييييه  كل  و  كرديييييييم  عبييييييور  بوارييييييين 

كربييييييال  قييييييرارگاه  از  قييييييدس  قييييييرارگاه  و  گرفييييييت  نجييييييف  قييييييرارگاه  هييييييم  را  حييييييوزه 

بييييييه  را  نيروهاخودشييييييان  و  گرفييييييت  را  ماهييييييي  درياچييييييه  پييييييوزه  كييييييرد،  عبييييييور  هييييييم 

نهر ُدَويجي رساندند.

بييييييود.  جاسييييييم  و  دويجييييييي  نهرهيييييياي  بييييييين  45 روز  عمييييييده،  درگيري هيييييياي 

بييييييا  و  كردنييييييد  شييييييروع  بوارييييييين  جزيييييييره  از  21 امام رضييييييا)ع(  لشييييييکر  بچه هيييييياي 

رسيييييييديم  نهايييييييت  در  و  شييييييدند  اسييييييير  عراقي هييييييا  از  زيييييييادي  تعييييييداد  مانييييييور  اييييييين 

را  خييييييود  احتييييييياط  نيروهيييييياي  عييييييراق  ارتييييييش  بصييييييره.  كيلومتييييييري  چنييييييد  بييييييه 

تييييييا  از 50   منطقييييييه  در  ن هييييييا  اآ 140 تيييييييپ  بييييييه  نزديييييييك  امييييييا  كييييييرد  پييييييياده  نجييييييا  اآ

همانجييييييا  عراقييييييي  نيييييييروي  90 هييييييزار  نزديييييييك  و  شييييييد  تخريييييييب  صد درصييييييد 
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تلف شدند. 

تييييييوان داشييييييتيم  مييييييا هيييييير چييييييه  بييييييود.  بيييييياال  تييييييش منطقييييييه عملياتييييييي بسيييييييار  اآ حجييييييم 

عدنييييييان  بودنييييييد.  ورده  اآ داشييييييتند،  تييييييوان  هر چييييييه  ن هييييييا  اآ و  بوديييييييم  ورده  اآ

بييييييود.  مييييييده  اآ ماهييييييي  درياچييييييه  پشييييييت  خييييييودش  عييييييراق  دفيييييياع  خيرا.. .وزييييييير 

فرمانده سپاه پاسداران هم پشت خط مقدم ما بود. 

از  مييييييا  نيروهيييييياي  عبييييييور  كييييييه  فهميدنييييييد  همانجييييييا  دنيييييييا  كل  و   عراقي هييييييا 

خارجييييييي  1200 كارشييييييناس  بييييييا  ن هييييييا  اآ بييييييود.  خارق العيييييياده اي  كار  شييييييلمچه، 

در  مييييييا  و  بودنييييييد  داده  انجييييييام  را  عمليييييييات  منطقييييييه  طراحييييييي  عراقييييييي  و 

نبييييييرد  45 روز  هييييييم  بصييييييره  شييييييرق  در  و  شكسييييييتيم  را  ن  اآ 48 سيييييياعت  عييييييرض 

و  متعييييييارف  سييييييالح هاي  تمييييييام  از  هييييييم  عييييييراق  و  داديييييييم  انجييييييام  شييييييبانه روزي 

غيرمتعارف استفاده كرد. 

بسيييييييار  وزن  بييييييا  بمب هايييييييييي  و  شيييييييميايييي  گازهيييييياي  تييييييا  گرفتييييييه  سيييييييانور  از 

كييييييرد،  سييييييقوط  50 هواپيمايشييييييان  حييييييدود  كييييييرد.  تخليييييييه  منطقييييييه  در  كييييييه  بيييييياال 

در  گرفتيييييييم.  غنيمييييييت  تعييييييداد  همييييييين  و  زديييييييم  مييييييا  را  800 تانييييييك  حييييييدود 

والفجيييييير 8  50 برابيييييير  بييييييه  نزديييييييك  عراقي هييييييا  كربييييييالي 5  عملياتييييييي  منطقييييييه 

بيسييييييتم  يييييييك  زمييييييين  اييييييين  كييييييه  درحالييييييي  ريختنييييييد،  سيييييير ما  روي  مهمييييييات 

حوزه عملياتي والفجر 8 بود. 

تييييييوپ  قبضييييييه  سييييييه هزار  و  مي كييييييرد  كار  مييييييا  تييييييوپ  800 قبضييييييه  حييييييدود 

كييييييه  پذيرفتنييييييد  سييييييرانجام  شييييييوراي امنيت  اعضيييييياي  بودكييييييه  اينجييييييا  و  ن هييييييا  اآ

نوشييييييتند  »وضعيييييييت«  كلمييييييه  جيييييياي  بييييييه  و  كننييييييد  تصويييييييب  را  قطع نامييييييه اي 

 6 بنييييييد  در  را  دبيييييييركل  و  يابييييييد  پايييييييان  بايييييييد  عييييييراق  و  ايييييييران  ميييييييان  »منازعييييييه« 

قطع نامه 598 موظف كردندكه تجاوزگر را تعيين كند.
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سردار شهيد محمد فرومندي

تاريخ  توّلد: 1336

محل  تولد: اسفراين   

تاريخ  شهادت : 1365/10/20

محل شهادت : منطقه عملياتي كربالي  5

مسئوليت: جانشين فرمانده لشکر

يگان: لشكر 5 نصر

اسييييييفراين  شهرسييييييتان  در   1336 سييييييال  خييييييرداد  در  فرومنييييييدي  شييييييهيدمحمد 

ادامييييييه  پايييييييان دوره متوسييييييطه  تييييييا  را  خييييييود  بييييييه جهييييييان گشييييييود. تحصيييييييالت  ديييييييده 

عمليييييييات  و  بسيييييييج  فرماندهييييييي  مسييييييئوليت  سييييييپاه،  در  عضويييييييت  از  پييييييس  داد. 

و  گرديييييييد  اعييييييزام  جبهييييييه  بييييييه  سييييييال 1361  شييييييد.  دار  عهييييييده  را  سييييييبزوار  سييييييپاه 

والفجيييييير8،  والفجيييييير3،  عقيييييييل،  بيييييين  مسييييييلم  نظييييييير  مختلفييييييي  عمليات هيييييياي  در 

خييييييود  از  درخشيييييياني  حماسييييييه هاي  و  كييييييرد  شييييييرکت  و...  خيبيييييير   ،1 کربييييييالي 

لشييييييکر  فرماندهييييييي  جانشييييييين  وي،  مسييييييئوليت  خرييييييين  اآ يادگار گذاشييييييت.  بييييييه 

در  بسيييييييار  جانبازي هيييييياي  و  رشييييييادت ها  از  پييييييس  سييييييرانجام  و  بييييييود  نصيييييير   5

مد. عمليات کربالي 5 در تاريخ 65/10/20 به فيض شهادت نايل اآ

سخن شهيد:

چييييييه  بييييييراي  مي کنييييييد  ايجيييييياد  تفيييييياوت  شييييييدن  وشييييييهيد  شييييييدن  تلييييييف  بييييييين  نچييييييه  »اآ

بميييييييرم  خييييييدا  راه  هيييييير چنييييييد در  ميييييين  کييييييه  اسييييييت  اييييييين  اعتقييييييادم  اسييييييت؟  جنگيييييييدن 

وال  مي خييييييورم:”  روزي  خييييييود  خييييييداي  نييييييزد  و  هسييييييتم  زنييييييده  نمييييييرده ام،  ولييييييي 

تحسبن الذين قتلوا في سبيل ا... امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون”.

کنييييييار  در  و  مي رسييييييد  شييييييهادت  رفيييييييع  درجييييييه ي  بييييييه  نفيييييير  يييييييک  جبهييييييه  يييييييک  در 

مي خييييييورد،  چشييييييم  بييييييه  حشييييييتناکي  و  مييييييرگ  و  متعفيييييين  جنييييييازه  شييييييهيد،  اييييييين 

و  رمييييييان  اآ اسييييييت  ميييييييزان  کييييييه  نچييييييه  اآ ولييييييي  رفته انييييييد  جهييييييان  از  ظاهييييييرا  دو  هيييييير 

زيبايييييييييي  در  شييييييهيد  قييييييدرت  بنابراييييييين  اسييييييت.  مييييييدن  اآ ميييييييدان  بييييييه  چييييييه  بييييييراي 

انتخاب اوست. شهيد  بر سفره ي خدا نشسته وروزي مي خورد.

بييييييه   نهايييييييت  در  کييييييه  مي جنگدنييييييد  مکيتييييييب  و  ايدوئلييييييوژي  خاطيييييير  بييييييه  مييييييا  ملييييييت 

حسييييييين)ع(   امييييييام  حرکييييييت  شييييييبيه  مبييييييارزه،  اييييييين  روش  مي شييييييود.  ختييييييم  ا... 

فکيييييير  بييييييس.  و  اسييييييت  شييييييهادت  مبييييييارزه  اييييييين  مييييييزد  و  کربييييييال  ن  اآ کليييييييد  و 

جهادمييييييان  مييييييزد   ، نشييييييويم  شييييييهيد  خييييييدا  راه  در  و  جهيييييياد  در  اگيييييير  کييييييه  مي کنييييييم 

رانگرفته ايم.«
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باد   سردار شهيد حسن  انفرادي حسن اآ

محل تولد:شهرستان چناران

تاريخ تولد:1339

تاريخ شهادت :1365 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :فرمانده گردان يد ا...

يگان: لشکر 5 نصر

توابييييييع  از  شييييييترپا  روسييييييتای  درمهرميييييياه1339در  انفييييييرادی  حسيييييين  شييييييهيد 

امييييييا  بييييييود.  خیاطييييييی  اصلييييييی اش،  شييييييغل  مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  چنيييييياران  شهرسييييييتان 

پاسييييييداری  مقييييييدس  لبيييييياس  در  می توانييييييد  داد  تشييييييخیص  بعد انقييييييالب 

در  و  داشييييييت  حضييييييور  فتح المبیيييييين  عملیييييييات  در  او  کنييييييد.  وظیفييييييه  انجييييييام 

گييييييردان  فرمانييييييده  عنييييييوان  بييييييه  والفجيييييير8  و  خیبيييييير  کربييييييالی5،  عملیات هييييييای 

شرکت کرد.

عشق به شهادت

شييييييده  عييييييوض  كلييييييي  بييييييه  مييييييد،  اآ مرخصييييييي  انفييييييرادي  شييييييهيد  كييييييه  خيييييير  اآ دفعييييييه 

روي  بيييييير  زيييييييادي  اثيييييير  شييييييلمچه  در  قنييييييدي  شييييييهيد  معيييييياون اش  شييييييهادت  بييييييود. 

به خاطيييييير  گرفتييييييه اي؟  اين قييييييدر  چييييييرا  پرسيييييييدم؛  او  از  روزي  گذاشييييييت.  او 

به خاطيييييير  ميييييين  ناراحتييييييي  گيفتنييييييد:  هسييييييتي؟  چنييييييين  دوسييييييتت  شييييييهادت 

ميييييين  شييييييك  بييييييدون  نمي كنييييييد.  قبييييييول  مييييييرا  خداونييييييد  چييييييرا  كييييييه  اسييييييت  خييييييودم 

بييييييا  كربييييييالي 5  در  بييييييود.  شييييييهادت  عاشييييييق  واقعييييييًا  نييييييدارم.  را  شييييييهادت  لياقييييييت 

پايييييييان  بييييييه  موفقيييييييت  بييييييا  عمليييييييات  بييييييه  خط شييييييكن،  گييييييردان  اولييييييين  حملييييييه 

رزوي  اآ بييييييه  دشييييييمن  هوايييييييييي  بمبيييييياران  اثيييييير  بيييييير  خييييييط  از  برگشييييييت  در  و  رسيييييييد 

ديرينه اش»شهادت« بود رسيد.  

راوي: طيبه نجاتيان  



149

سردار شهيد رضا خضرائي راد  

محل تولد:شانديز 

تاريخ تولد:1333

تاريخ شهادت :65/11/17 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :مدير داخلي پايگاه لشكر 

يگان: لشكر 5 نصر

بييييييه  مشييييييهد  شيييييياندیز  منطقييييييه ی  در  فروردیيييييين1333  در  راد  خضرایييييييييی  رضييييييا 

مييييييد. پييييييس ازاخييييييذ دیپلييييييم در سييييييال1356 بييييييه شييييييغل شیشييييييه بييييييری مشييييييغول  دنیييييييا اآ

شد.

کمیتييييييه  ی  ضربييييييت  گييييييروه  بنیانگييييييذاران  جييييييزو  وی  انقالب اسييييييالمی،  از  پييييييس 

)قاچاقچيييييييان  مييييييرگ  سييييييوداگران  بييييييا  مبييييييارزه  در  و  انقالب اسالمي شييييييد 

جنييييييگ  شييييييروع  بييييييا  سييييييال1359  در  داشييييييت.  موثييييييري  بسيييييييار  نقييييييش  مواد مخييييييدر( 

تحمیلی،مسئول گروه حضرت رضا)ع( شد.

بخييييييش  مدیيييييير  مدتييييييی  مييييييد.  اآ سييييييپاه  بييييييه  منطقييييييه  در  تيييييير  مييييييداوم  حضييييييور  بييييييراي 

عنييييييوان  بييييييه  بعييييييد  و  بييييييود  اهييييييواز  زرهييييييی  لشييييييكر 92  درپييييييادگان  سييييييپاه  بييييييه  مربييييييوط 

مدیيييييير داخلييييييی پایييييييگاه لشييييييکر5 نصيييييير خراسييييييان منصييييييوب شييييييد. سييييييپس بييييييه سييييييتاد 

کييييييرد.  شييييييرکت  سييييييپاه  عملیات هييييييای  تمييييييام  در  تقریبييييييا  و  یافييييييت  راه  نصيييييير  لشييييييکر 5 

کربييييييالی5  عملیييييييات  در  17 بهميييييين1365  در  سييييييرانجام  راد،  خضرایييييييييی  شييييييهید 

بييييييه  نازنييييييين اش،  قلييييييب  بييييييه  ترکييييييش  اصابييييييت  اثيييييير  بيييييير  شييييييلمچه  منطقييييييه ی  در  و 

شهادت رسید.

رقت قلب

كارش   داشييييييت،  نرمييييييي  و  لطيييييييف  بسيييييييار  روحيييييييه  اينكييييييه  بييييييا  خضرايييييييييي،  شييييييهيد 

يييييييد، يكييييييروز چنييييييد  در دوران انقييييييالب و جنييييييگ، خيلييييييي سييييييخت بييييييود. يييييييادم مييييييي اآ

بييييييود  قييييييرار  بييييييود و  مييييييده  اآ هييييييم مشييييييهد  قيييييياي خلخالييييييي  اآ ورده بودنييييييد و  اآ قاچاقچييييييي را 

رفتييييييم  خضرايييييييييي  شييييييهيد  پيييييييش  وقتييييييي  ميييييين  كنييييييد.  صييييييادر  را  ن هييييييا  اآ اعييييييدام  حكييييييم 

را  خودشييييييان  اين هييييييا  گيفييييييت:  و  داد  توضيييييييح  برايييييييم  پرسيييييييدم،  را  جريييييييان  او  از  و 

همييييييان  در  و  انييييييد  كييييييرده  خييييييراب  هييييييم  را  يييييييك جامعييييييه  و  برنييييييد  مييييييي  بييييييين  از  دارنييييييد 

حالت گريه هم مي كرد.
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سردار شهيد حسن  عليپور  

باد از توابع مشهد محل تولد:روستاي جيم اآ

تاريخ تولد:44/03/10 

تاريخ شهادت :65/10/19 

محل شهادت :شلمچه 

منطقه :عمليات كربالي 5 

مسئوليت :مسئول واحد مهندسي

 يگان:لشكر 21 امام رضا)ع(

نيسييييييان  كمپرسييييييي  ماشييييييين   20 حييييييدود  خنييييييدق  خييييييّط  مجنييييييون  جزيييييييره ي  در 

در  كنييييييد.  خالييييييي  را  خيييييياك  ماشييييييين  بييييييود  رفتييييييه  اآن هييييييا  از  يكييييييي  راننييييييده  داشييييييتيم.  

ديييييييدن  بييييييا  نيروهييييييا  شييييييد.  شييييييهادت اش   باعييييييث  و  مييييييد  اآ تركشييييييي  يييييييك  حييييييين  همييييييان 

وقتييييييي  علي پييييييور  قيييييياي  اآ بودنييييييد.  داده  دسييييييت  از  را  خييييييود  روحّيييييييه ي  صحنييييييه،  اييييييين 

گيفييييييت : بايييييييد كارتييييييان را ادامييييييه بدهيييييييد. تعييييييدادي از بّچه هييييييا  اييييييين صحنييييييه را ديييييييد، 

را  کار  اييييييين  خييييييودش  كييييييه  گيفييييييت  عزيييييييز  شييييييهيد  اييييييين  بعييييييد  كردنييييييد.  امتنيييييياع  اّول 

اييييييين  بييييييا  بياينييييييد.  نمي خواهنييييييد،  کييييييه  کسيييييياني  نيسييييييت  نيييييييازي  و   مي دهييييييد  انجييييييام 

فرمييييييان  پشييييييت  و  مدنييييييد  اآ و  كشيييييييدند  خجالييييييت  راننده هييييييا  علي پييييييور،  برخييييييورد 

ماشين ها نشستند و كار را دنبال كردند. 

راوي :عيسي حسيني

شجاعت

خاكريييييييز   متيييييير  مهييييييران 50  بييييييه  ُمشييييييرف  ارتفاعييييييات  تييييييا  يييييييك،  كربييييييالي  عمليييييييات  در 

مانييييييده بييييييود كييييييه كار تمييييييام شييييييود بييييييه دليييييييل حسيييييياس بييييييودن اييييييين منطقييييييه، احتمييييييال 

و  شييييييد  وارد صحنييييييه  عليپييييييور  شييييييهيد  خييييييود  اآخراالميييييير  مي  رفييييييت.  تلفييييييات  نفيييييير  چنييييييد 

خاكريز را كامل و وصل كرد.

راوي: محمد حسن حسين زاده  
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سردار شهيد غالمرضا شريفي پناه   

محل تولد:شهرستان بيرجند 

تاريخ تولد:23/07/07 

تاريخ شهادت :65/10/26 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت: فرمانده گردان

يگان:لشكر 5 نصر

شوق شهادت

دشييييييمن  دفاعييييييي  خييييييط  شكسييييييتن  بييييييراي  گروهان هييييييا  از  يكييييييي  كييييييه  درحالييييييي 

هم رزمييييييان  سيييييياير  همييييييراه  بييييييه  پنيييييياه  شييييييريفي  شييييييهيد  بييييييود،  شييييييده  عمليييييييات  وارد 

دشييييييمن  دفاعييييييي  خييييييط  كييييييه  حالييييييي  در  و  كردنييييييد  عبييييييور  دويجييييييي  پييييييل  روي  از 

گييييييردان  شييييييادي دركل  و  بييييييود  سييييييقوط  حييييييال  در  عراقي هييييييا  خاكريييييييز  و 

همييييييراه  بييييييه  دشييييييمن،  انييييييدازي  تييييييير  اثيييييير  بيييييير  بزرگييييييوار  شييييييهيد  اييييييين  موج مييييييي زد، 

در  اسييييييتادي(  و  بييييييادي  اميراآ حكمييييييت،  )درويشييييييي،  خييييييود  هم رزمييييييان 

ذوق  داراي  عمليييييييات  شييييييب  در  رسيييييييد.  شييييييهادت  بييييييه  كربييييييالي 5  عمليييييييات 

تصوييييييير  كييييييه  داشييييييت  نورانييييييي  چهييييييره اي  و  بييييييود  زيييييييادي  بسيييييييار  شييييييوق  و 

ن ديده مي شد. شهادت در اآ

راوي: مجتبي انگشتري  

شهادت پدر

تشييييييييع  كييييييه  هر زمييييييان  و  بييييييودم  دبيرسييييييتان  مييييييوز  اآ دانييييييش  زمييييييان  ن  اآ ميييييين 

قييييييرار  كييييييه  اي  هفتييييييه  ولييييييي  مي بردنييييييد.  هييييييم  را  مييييييا  بييييييود  شييييييهدا  جنييييييازه 

از  بييييييروم.  ميييييين  ندادنييييييد  اجييييييازه  دبيرسييييييتان  از  شييييييود،  تشييييييييع  پييييييدرم  بييييييود، 

پنهييييييان  را  پييييييدرم  شييييييهادت  مسييييييئله  كييييييه  مي كردنييييييد  سييييييعي  طييييييرف  همييييييه 

نگه دارند.  

بييييييا  رسيييييييدم  خانييييييه  بييييييه  و  برمي گشييييييتم  دبيرسييييييتان  از  زماني كييييييه  ناگهييييييان  

از  مشييييييكي  لبيييييياس  بييييييا  دوسييييييتان  و  بسييييييتگان  كييييييه  شييييييدم  مواجييييييه  مسييييييئله  اييييييين 

شييييييهادت  بييييييه  پييييييدر  كييييييه  شييييييدم  متوجييييييه  لحظييييييه  ن  اآ مدنييييييد.  مي اآ بيييييييرون  خانييييييه 

رسيده  است.  

راوي: زهرا شريفي پناه )فرزند شهيد( 
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سردار شهيد علي اصغر حسيني محراب   

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:40/05/15 

تاريخ شهادت :65/11/30 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :فرمانده تيپ 

 يگان:تيپ 88 انصارالرضا)ع(

کاش بدنم سالم برنگردد

يييييييك  گوشه اي نشسييييييته  حسيييييييني محراب  شييييييهيد  كربييييييالي 5  عمليييييييات  شييييييب 

بچه هييييييا  تمييييييام  از  بعييييييد،  مي خوانييييييد.  دعييييييا  يك سييييييره  و  مي كييييييرد  گريييييييه  و  بييييييود 

و  هسييييييتم  زهييييييرا )س(  حضييييييرت  شييييييرمنده  ميييييين  گيفييييييت:  و  طلبيييييييد  حالليييييييت 

بيييييير  سييييييالم  بدنييييييم  شييييييد،  نصيبييييييم  شييييييهادت  اگيييييير  كييييييه  مي خواهييييييم  حضييييييرت  از 

در  دويجييييييي  پييييييل  روي  بيييييير  بييييييود،  كييييييرده  رزو  اآ كييييييه  همانطييييييور  اتفاقييييييًا  نگييييييردد. 

بييييييدن  کمييييييي از  قسييييييمت  فقييييييط  و  شييييييد  پييييييودر  هواپيمييييييا  راكييييييت  اصابييييييت  اثيييييير 

پاکش باقي ماند. 

راوي: محمد رضا عبدي  

 

بمباران شیمیایييی

شييييييدت  بييييييه  را  منطقييييييه  تمييييييام  عييييييراق  رژيييييييم   5 كربييييييالي  عمليييييييات  جريييييييان  در 

بيشييييييتر  كييييييه  بييييييود  حييييييدي  بييييييه  بمبيييييياران  شييييييدت  كييييييرد.  شيييييييميايييي  بمبيييييياران 

شييييييهيد  بودنييييييد.  شييييييده  شيييييييميايييي  ن هييييييا  اآ اميييييير  تحييييييت  نيروهيييييياي  و  فرماندهييييييان 

بييييييه همييييييين دليييييييل  بييييييود.  محييييييراب در اييييييين عمليييييييات، مسييييييئول هماهنييييييگ كننييييييده 

مي كييييييرد.  هدايييييييت  را  نيروهييييييا  بي سيييييييم  بييييييا  يكسييييييره  بايييييييد  عمليييييييات  طييييييول  در 

و  بييييييردارد  را  ماسييييييك اش  بييييييار  يييييييك  دقيقييييييه  چنييييييد  هيييييير  كييييييه  بييييييود  مجبييييييور  بنابراييييييين 

با نيروهاي تحت امرش صحبت كند. 

منطقييييييه  شيييييييميايييي  حجييييييم  بييييييزن.  ماسييييييك  گيفتييييييم:  و  رفتييييييم  او  نزديييييييك  بييييييه  ميييييين 

سييييييريع  و  نكيييييين  را  كار  اييييييين  دربييييييياورد.  پييييييا  از  را  تييييييو  اسييييييت  ممكيييييين  باالسييييييت، 

ماسييييييك ات را بييييييزن. در جييييييواب گيفييييييت: ميييييين بايييييييد بييييييا بي سيييييييم بييييييه هيييييير نحييييييوي كييييييه 

ن ها را هدايت و راهنمايييي كنم. شده با نيروها حرف بزنم و اآ

راوي: سيدمجيد ايافت  
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و  کابييييييوس  گنبييييييد  شهرسييييييتان  در  خانييييييوده  فرزنييييييد  سييييييومین  زمایييييييش  اآ علیرضييييييا 

بييييييه  نوجوانييييييي  در  مييييييد.   اآ دنیييييييا  بييييييه  متوسييييييط  ای  خانييييييواده  در   1341 سييييييال  در 

همراه خانواده به مشهد عزیمت کرد. 

هييييييم  او  و  شييييييد  شييييييروع  انقييييييالب  کييييييه  مي کييييييرد  تحصیييييييل  دبیرسييييييتان  مقطييييييع  در   

مدتييييييی  انقييييييالب،  پیييييييروزی  از  پييييييس  مي کييييييرد.  شييييييرکت  تظاهييييييرات  در  فعاالنييييييه 

به تحصیل مشغول شد و پس از کسب دیپلم به جبهه رفت. 

مي کييييييرد.  خدمييييييت  )ع(  رضييييييا  امييييييام   21 تیييييييپ  مخابييييييرات  در  ابتييييييدا  جبهييييييه  در 

سپس به واحد اطالعات عملیات لشکر 5 نصر رفت. 

بييييييرادرش مفقييييييود االثيييييير شييييييد.اما  در سييييييال 1362 کييييييه عملیييييييات خیبيييييير انجييييييام شييييييد، 

پذیرفييييييت.   را  مسييييييئله  ایيييييين  راحييييييت  خیلييييييی  صبيييييير  و  خونسييييييردی  کمييييييال  بييييييا  شييييييهید 

بسييييييیار صبييييييور بييييييود و خانييييييواده را بييييييه صبيييييير دعييييييوت مي کييييييرد.  بييييييه نييييييدرت عصبانييييييی 

عنييييييوان  بييييييه   1364 سييييييال  در  بييييييود.  لب هایييييييش  بيييييير  تبسييييييم  همیشييييييه  و  مي شييييييد 

ایيييييين  در  داد.  ادامييييييه  را  خييييييود  خدمييييييت  نصيييييير  لشييييييکر 5  حييييييزب  ا...  گييييييردان  معيييييياون 

مدت انجام کارهای فرهنگی در گردان زیر نظرش بود. 

بیمارسييييييتان  در  و  مجييييييروح   4 کربييييييالی  عملیييييييات  در   ،1365 سييييييال  در 

التیييييييام  او  زخم هييييييای  و  جراحييييييات  اینکييييييه  بييييييا  بعييييييد  روز  چنييييييد  امييييييا  شييييييد،  بسييييييتری 

رفييييييت  مقييييييدم  خييييييط  بييييييه  عصييييييا  و  بیمارسييييييتان  لبيييييياس  همييييييان  بييييييا  بييييييود  نیافتييييييه 

شييييييلمچه  منطقييييييه  در  کربييييييالی5  عملیييييييات  زیييييييرا  باشييييييد.  بچه هييييييا  سيييييير  بيييييياال  تييييييا 

مسييييييئولیت  حييييييزب  ا...  گييييييردان  فرمانييييييده  عنييييييوان  بييييييه  او  و  بييييييود  شييييييده  شييييييروع 

سنگین تری بر دوش داشت. 

حالييييييی  در   5 کربييييييالی  عملیييييييات  از  پييييييس  و   1365 بهميييييين   5 در  سييييييرانجام 

کييييييه قييييييرار بييييييود خييييييط را بييييييه نیروهييييييای جدیييييييد تحویييييييل بدهييييييد، بييييييا انفجييييييار خمپيييييياره 

ای به شهادت رسید. 

زمایش سردار شهيد علیرضا اآ

محل تولد: گنبد کاووس

تاريخ تولد: 1341

تاريخ شهادت 5 بهمن 1365

محل شهادت :منطقه عملياتي کربالي 5

مسئوليت: فرمانده گردان حزب ا...

يگان: لشکر5نصر 
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يسك سردار شهيد سيدمحمد علي مهرداد اآ

يسك   محل تولد:فردوس  روستاي اآ

تاريخ تولد:40/05/25 

تاريخ شهادت :65/10/23 

محل شهادت :پاسگاه زيد 

مسئوليت :جانشين واحد

 يگان:لشكر 5 نصر

چنين قفس، نه سزاي من خوش الحاني است...

ناراحييييييت  و  غمگييييييين  مهييييييرداد  ديييييييدم  روز  يييييييك  كربييييييالي 4  عمليييييييات  از  بعييييييد 

ناراحييييييت  شييييييده،  چييييييه  سيييييييدجان  گيفتييييييم:  و  كشيييييييدم  كنيييييياري  بييييييه  را  او  اسييييييت. 

هستي؟ 

بييييييه  دارد  رزو  اآ كسييييييي  هيييييير  و  هسييييييتي  بچييييييه ات  و  زن  كنييييييار  در  اكنييييييون  توكييييييه 

و  كييييييرد  ميييييين  بييييييه  رو  باشييييييد.  خانييييييواده اش  گييييييرم  كانييييييون  در  و  بيايييييييد  مرخصييييييي 

گيفت: مي داني چيست؟ 

دنيييييييا بييييييراي ميييييين زنييييييدان شييييييده، االن مثييييييل اييييييين اسييييييت كييييييه مييييييرا در قفييييييس كييييييرده 

بعييييييد  مي شييييييوند.  نزديك تيييييير  ميييييين  بييييييه  يكسييييييره  قفييييييس  ميله هيييييياي  اييييييين  و  باشييييييند 

فيييييييض  بييييييه  كربييييييالي 5  عمليييييييات  جريييييييان  در  بييييييود  جبهييييييه  در  كييييييه  مدتييييييي  از 

مد. عظيم شهادت نايل اآ

راوي: علي اكبر ايماندوست

دقت در بيت المال

بييييييراي  بييييييود.  سييييييرد  خيلييييييي  هييييييوا  و  مييييييده  اآ بييييييرف  زمسييييييتان  شييييييب هاي  از  يكييييييي  در 

كاري  يييييييك  گيفتييييييم:  مهييييييرداد(  محمدعلييييييي  همسرم)شييييييهيد  بييييييه  همييييييين 

بكند و براي مان مقداري نفت تهيه كن. 

رفييييييت  دوچرخييييييه  بييييييا  مرتبييييييه   10 را  بنزييييييين  پمييييييپ  تييييييا  خانييييييه  زييييييياد  فاصلييييييه  او 

همييييييراه  دوچرخييييييه  همييييييان  بييييييا  نفييييييت  گاليييييين  دو  مرحلييييييه  هيييييير  در  و  برگشييييييت  و 

ورد.  خودش اآ

محمدعلييييييي  قييييييا  اآ گيفييييييت:  و  ديييييييد  را  شييييييهيد  خانوادگييييييي  دوسييييييتان  از  يكييييييي 

و  هسييييييت  اختيييييييارت  در  سييييييپاه  وسييييييايل  تمييييييام  كييييييه  شييييييما  چييييييرا؟!  ديگييييييه  شييييييما 

وسييييييايل  گيفييييييت:  كنييييييي.  اسييييييتفاده  نفييييييت  وردن  اآ بييييييراي  ن هييييييا  اآ از  مي توانييييييي 

سپاه مال پدرم كه نيست، مال بيت المال است.
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سردار شهيد گل محمد غزنوي

محل تولد: چناران 

تاريخ تولد:1335 

تاريخ شهادت :65/11/6 

محل شهادت: شلمچه

مسئوليت: فرمانده گردان

يگان: لشکر 5 نصر

بييييييه  چنيييييياران  دسييييييتجردان  در  فروردیيييييين1335  دوم  در  غزنييييييوی  محمييييييد  گل 

و  می کييييييرد  پخييييييش  روسييييييتا  در  را  امييييييام  اطالعیه هييييييای  انقييييييالب،  از  قبييييييل  مييييييد.  اآ دنیييييييا 

پیييييييروزی  بييييييا  می رفييييييت.  مشييييييهد  بييييييه  مييييييداوم  طييييييور  بييييييه  تظاهييييييرات  در  شييييييرکت  بييييييرای 

انقالب به مشهد نقل مکان کرد.

ی  منطقييييييه  در  کربييييييالی 5  عملیييييييات  در   1365 6بهميييييين  در  محمييييييد  گل 

شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

خواب و روياي شهادت

خييييييواب  در  شييييييدم  متوجييييييه  بييييييود،  اسييييييتراحت  حييييييال  در  هنگامي كييييييه  روز  يييييييك 

خييييييواب  از  هنگامي كييييييه  كييييييردم.  بيييييييدارش  و  رفتييييييم  سييييييرش  بيييييياالي  مي كنييييييد.  گريييييييه 

اصييييييرار  خيلييييييي  ميييييين  و  مي ريخييييييت  اشييييييك  ربييييييع  يييييييك  حييييييدود  تقريبييييييا  برخاسييييييت، 

گيفييييييت: در  ميييييين  زييييييياد  اصييييييرار  و  پافشيييييياري  از  بعييييييد  بگويييييييد؟  را  كييييييه جريييييييان  كييييييردم 

حسييييييني  سيدمحسيييييين  شييييييهيد  صميمييييييي ام،  دوسييييييتان  از  يكييييييي  ديييييييدم  خييييييواب 

عمليييييييات  در  تييييييو  گيفييييييت  ميييييين  بييييييه  او  ايستاده اسييييييت.  كنييييييارم  عمليييييييات  يييييييك  در 

موفييييييق  و  بييييييود  مجييييييروح  موقييييييع  ن  اآ در  همسييييييرم  چييييييون  نداشييييييتي؟  شييييييركت  قبلييييييي 

بييييييه  محسيييييين  شهيدسيييييييد  كنييييييد.  شييييييركت   4 كربييييييالي  عمليييييييات  در  كييييييه  نشييييييد 

دقيقييييييا در  كييييييه محمييييييد  مييييييد  اآ مييييييا خواهييييييي  بييييييا  بعييييييدا  نيييييييز  تييييييو  بييييييود  گيفتييييييه  همسييييييرم 

عمليات كربالي5 به شهادت رسيد. 

راوي: زهرا رحيمي همسر شهيد



156

سردار شهيد محمدباقر صادق جوادي

محل تولد:مشهد 

تاريخ تولد:1337

تاريخ شهادت :65/12/12 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :مسئول طرح وعمليات لشكر

يگان: لشكر 5 نصر

متولييييييد  مشييييييهد  در  ميييييياه1337  بهميييييين  در  جييييييوادی  صييييييادق  باقيييييير  محمييييييد 

مذهبييييييی  مدرسييييييه ی  یييييييک  کييييييه  جوادیييييييه  مدرسييييييه  بييييييه  سييييييالگی  هفييييييت  از  شييييييد. 

حيييييياج  نييييييزد  را  حييييييوزوی  دروس  بييييييه  هييييييم  را  مدتييييييی  رفييييييت.  مييييييد،  می اآ شييييييمار  بييييييه 

اقييييييوام  از  یکييييييی  تاکسييييييی  بييييييا  دیپلييييييم  اخييييييذ  از  بعييييييد  گذرانييييييد.  مرواریييييييد  قييييييای  اآ

سييييييال56  اواخيييييير  از  را  خييييييود  سیاسييييييی  فعالیت هييييييای  او  کييييييرد.  کار  بييييييه  شييييييروع 

را  دافييييييوس  دوره ی  بييييييود.  سييييييپاه  خدمييييييت  در   1358 سييييييال  از  نمييييييود.  غيييييياز  اآ

در دانشگاه امام حسین)ع( و دوره ي هوابرد را در شیراز گذراند.

و  فرمانده ي گروهييييييان  جملييييييه:  نظامييييييي از  مختلييييييف  رده هييييييای  در  او 

مسييييييئول  عنييييييوان  بييييييه  اینکييييييه  تييييييا  کييييييرد  وظیفييييييه  انجييييييام  گييييييردان،  فرمانييييييده ي 

طرح و عملیات لشکر5نصر منصوب شد.

حضييييييور  دفاع مقييييييدس  از  مختلفييييييي  عمليات هيييييياي  در  جييييييوادي   صييييييادق 

بييييييه   5 کربييييييالي  عمليييييييات  در  اسييييييفند1365   12 در  اينكييييييه  تييييييا  داشييييييت 

شهادت رسيد.

ترس از مرگ در بستر

پهلييييييوي اش  كييييييه  بييييييود  مييييييا  پيييييييش  روز  سييييييه  بييييييود.  مييييييده  اآ جبهييييييه  از   64 سييييييال 

بسييييييتر  در  همسييييييرم  اسييييييت.  پانديسيييييييت  اآ گيفييييييت:  دكيتيييييير  گرفييييييت.  درد 

از  يييييييا  اآ كييييييه  مييييييد  اآ پيييييييش  برايييييييم  سييييييئوال  اييييييين  و  كييييييردم  تعجييييييب  مي گريسييييييت. 

شدت درد گريه مي كند؟

سييييييال ها  اينكييييييه  از  بعييييييد  مي ترسييييييم  گيفييييييت:  و  خوانييييييد  درنگاهييييييم  را  سييييييئوالم 

نشييييييود.  نصيبييييييم  شييييييهادت  و  بميييييييرم  بيميييييياري  بسييييييتر  در  بييييييوده ام  جبهييييييه  در 

هميشه به شهادت مي انديشيد.

راوي: زهرا جاويدي، همسر شهيد
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سردار شهيد ابراهيم محبوب

محل تولد: چناران 

تاريخ تولد:1332

تاريخ شهادت :65/10/4 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :فرمانده گردان حزب  ا...

يگان: لشکر 5 نصر

بيييييياد  اآ حسيييييين  روسييييييتای  در  تیرميييييياه1332  اول  در  محبييييييوب  ابراهیييييييم 

مد. چناران به دنیا اآ

کييييييرد. مييييييکان  نقييييييل  مشييييييهد  بييييييه  خانييييييواده  بييييييا  همييييييراه  سييييييالگی  شييييييش  در   

مدرسييييييه  در  را  راهنمایييييييييی  و  کاشييييييانی  مدرسييييييه  در  را  ابتدایييييييييی  دوره ي 

ابومسلم گذراند.

عالقييييييه  فوتبييييييال  بييييييه  شييييييد.  کشيييييياورزی  هنرسييييييتان  وارد  سييييييال1348  در   

مربييييييی  سييييييپس  و  خراسييييييان  ابومسييييييلم  بازیکيييييين  عنييييييوان  بييييييه  را  مدتييييييی  داشييييييت. 

و مدتی نیز به عنوان داور فعالیت کرد.

تييييييا  شييييييد،  جبهه هييييييا  در  حضييييييور  داوطلييييييب  بسييييييیجی،  عنييييييوان  بييييييه  بييييييار  اولیيييييين 

سييييييمت  بييييييه   – قالیبيييييياف  سييييييردار   – لشييييييکر  وقييييييت  فرمانييييييده ي  طييييييرف  از  اینکييييييه 

فرمانده ي گردان حزب  ا... منصوب شد.

کربييييييالی4  عملیييييييات  در  ميييييياه1365  دی  در چهييييييارم  محبييييييوب  ابراهیييييييم 

منطقييييييه  در  پیکييييييرش  و  رسييييييید  شييييييهادت  بييييييه  بواریيييييين  ی  جزیييييييره  محييييييل  در 

مييييييرداد   21 در  و  شييييييد  پیييييييدا  جسييييييدش  سييييييال  سييييييه  از  پييييييس  امييييييا  مانييييييد.  باقييييييی 

1368 تشییع شد.

تا بر دوش مردم سنگيني نکند

او  كنيييييييم.  دعييييييا  شييييييدن اش  شييييييهيد  بييييييراي  تييييييا  مييييييا  مي خواسييييييت  از  هميشييييييه 

هييييييم  ن  اآ شييييييهيد.  فقييييييط  شييييييوم.  جانبيييييياز  يييييييا  و  اسييييييير  نييييييدارم  دوسييييييت  مي گيفييييييت: 

خاكسييييييتر  دارم  دوسييييييت  نمانييييييد.  باقييييييي  چيييييييز  هيييييييچ  بدنييييييم  از  كييييييه  نوعييييييي  از 

سيييييينگيني  مييييييردم  دوش  بيييييير  جنييييييازه ام  تشييييييييع   هنييييييگام  كييييييه  تييييييا  شييييييوم 

نكنم.

راوي: خواهر شهيد
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سردار شهيد حسن ستوده

محل تولد:روستاي ناو از توابع مشهد 

تاريخ تولد:1342 

تاريخ شهادت :65/10/4 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت : فرمانده گردان 

يگان: لشکر 5 نصر

شهادت در سکوت راديويييي

تصييييييرف  منظييييييور  بييييييه  و  عمومي بصييييييره  منطقييييييه  در  بييييييود  قييييييرار  كربييييييالي 4  عمليييييييات 

ن انجام شود.  اآ

بييييييود  كييييييرده  انتخيييييياب  لشييييييكر  بييييييراي  را  باقيييييير سييييييخت ترين منطقييييييه عمليييييييات   حيييييياج 

و خوب و بد عمل كردن لشكر، بركل عمليات تاثيرداشت. 

فرماندهييييييي  بييييييه  ثييييييارا...  گييييييردان  ابتييييييدا  شييييييدند.  مشييييييخص  خط شييييييكن  گردان هيييييياي   

محبييييييوب.  ابراهيييييييم  فرماندهييييييي  بييييييه  حييييييزب ا...  گييييييردان  هييييييم  بعييييييد  و  سييييييتوده  حسيييييين 

سييييييوم  گييييييردان  و  بودنييييييد  جنييييييگ  سييييييابقه  بييييييا  و  مييييييد  كاراآ فرماندهييييييان  از  دو  هيييييير 

گردان نصرا... به فرماندهي شهيدرجب محمدزاده بود.

سييييييپاه،  فرمانييييييده كل  در حضييييييور  ابراهيييييييم  و  عمليييييييات حسيييييين  توجيييييييه  در جلسييييييه 

هر دو قول دادند كه به هر نحو ممكن خط را خواهند شكست. 

منطقييييييه  روي  شييييييب  سيييييير  از  و  بييييييود  مطلييييييع  كامييييييال  دشييييييمن  عمليييييييات،  شييييييب 

سيييييييم  كيلومتيييييير  چندييييييين  دشييييييمن  ايذايييييييييي  موانييييييع  مي ريخييييييت.  تييييييش  اآ

يييييين  َخّيِ نهيييييير  بييييييود.  مييييييين  ميدان هيييييياي  انييييييواع  خورشيييييييدي،  موانييييييع  خيييييياردار، 

قييييييرار  ن،  اآ پشييييييت  تانك هييييييا  و  دو لول هييييييا  كييييييه  بلنييييييدي  دژ  و  بييييييود  موانييييييع  از  پيييييير 

داشتند. 

گيفييييييت:  و  گرفييييييت  تميييييياس  سييييييتوده  حسيييييين  نمييييييي داد.  پيييييييش روي  اجييييييازه   تييييييش   اآ  

مي دهنييييييد.  زيييييييادي  تلفييييييات  بچه هييييييا  رفييييييت.  جلييييييو  نمي شييييييود  اينجييييييا  حاجييييييي 

ابراهيم هم همين پيام را داد. 

قا محسيييييين  اآ بييييييه  شييييييب  ن  اآ يادتييييييان هسييييييت  ابراهيييييييم!  گيفييييييت: حسيييييين،  باقيييييير  حيييييياج 

بيييييير دشييييييمن تاختنييييييد و  نفيييييير بي سيييييييم را خامييييييوش كردنييييييد و  هيييييير دو  گيفتيييييييد؟  چييييييه 

ن به ديدار حق شتافتند. اآن قدر جنگيدند تا در وسط نهر َخّيِ

راوي: عباس تيموري
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جييييييان  »بهميييييين  روسييييييتای  در  زحمتکييييييش  و  موميييييين  ای  خانييييييواده  در  سييييييال 1336  در 

علیا« از توابع چناران متولد شد. 

مهم تریيييييين اتفيييييياق زندگييييييی حسييييييین، رفتيييييين بييييييه جلسييييييه ی قييييييراآن خیابييييييان عامييييييل مشييييييهد 

بييييييود. دوسييييييتان نوجييييييوان هييييييم محييييييل، او را بييييييا ایيييييين جلسييييييه ها اآشيييييينا كردنييييييد. دوسييييييتانی 

که در سال های جنگ نيز هم رزم و هم سنگر او بودند.

او در همييييييان سييييييال های نوجوانييييييی و در جلسييييييات قييييييراآن، بييييييا رهبيييييير انقييييييالب اآشيييييينا شييييييد 

اول  صييييييف  در  رهبييييييرش،  اعالمیه هييييييای  و  )ره(  خمینييييييی  امييييييام  تصاویيييييير  پخييييييش  بييييييا  و 

مبارزه قرار گرفت و به این بهانه، دستگیر و بازجویييی و شکنجه شد. 

پاسييييييداران  سييييييپاه  بييييييه عضویييييييت  سييييييپس  و  گرديييييييد  بسييييييیج  وارد  انقييييييالب،  پیييييييروزی  بييييييا 

گروه هييييييای  بييييييا  مبييييييارزه  در  انقييييييالب،  پیييييييروزی  اآغازیيييييين  سييييييال های  در  مييييييد.  اآ در  بجنييييييورد 

اآغيييييياز جنييييييگ تحمیلييييييی، روانييييييه ی جبهييييييه  بييييييا  ضد انقييييييالب، حضييييييوری فعييييييال داشييييييت. 

بهشييييييتی  شييييييهید  گروهييييييان  از  یکييييييم  دسييييييته  فرماندهييييييی  مسييييييئولیت اش  اولیيييييين  شييييييد. 

تیييييييپ 21 امييييييام رضييييييا)ع( بييييييود. شييييييهيد جوانييييييان تييييييا قبييييييل از شييييييهادت  در عمليات هيييييياي 

مختلف شركت كرد و یازده بار مجروح شد. 

اآخریيييييين مسييييييئولیت وی جانشييييييین محييييييور لشييييييکر 5 نصيييييير بييييييود. در دوران مجروحیييييييت، 

در قييييييرارگاه عملیاتييييييی ثاميييييين االئمييييييه)ع( سييييييپاه پاسييييييداران در شييييييرق کشييييييور و در تربييييييت 

حیدریييييييه فعييييييال بييييييود و در مبييييييارزه بييييييا اشييييييرار و قاچاقچیييييييان و ضييييييد انقييييييالب در مرزهييييييای 

 – مرخصييييييی  دوران  در  داشييييييت.  حضييييييور  افغانسييييييتان(  و  )پاکسييييييتان  کشييييييور  شييييييرقی 

کييييييه اکيثييييييرا بييييييه دلیييييييل مجروحیييييييت بييييييود – بييييييه پایگاه هييييييای بسييييييیج مسيييييياجد سيييييير مي زد و 

اآنان را به دفاع از مرزهای میهن اسالمي دعوت مي کرد. 

جنييييييگ،  دوران  در  جوانييييييان،  حسييييييین  زندگی شييييييهيد  حادثه هييييييای  مهم تریيييييين  از 

اآشيييييينایييی بييييييا شييييييهید عبييييييد الحسييييييین برونسييييييی بييييييود. برونسييييييی نييييييه تنهييييييا فرمانييييييده او، بلکييييييه 

معلم اخالق و الگوی زندگی فردی و اجتماعی اش بوده است. 

سردار شهيد حسین جوانان

محل تولد: چناران

تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت:زمستان 1365

محل شهادت :منطقه عملياتي شلمچه

مسئوليت:قائم مقام فرمانده محور عملیاتی

يگان: لشکر 5 نصر
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سردار شهيد مهدي فرودي

محل تولد: مشهد 

تاريخ تولد:34/01/22 

تاريخ شهادت :65/10/04 

محل شهادت :شلمچه 

منطقه :عمليات كربالي 4 

مسئوليت :رئيس ستاد

 يگان:لشكر 5 نصر

عشق به جهاد

روزي  چنييييييد  ديديييييييم  مييييييا  افتيييييياد.  تاخييييييير  چنييييييد روزي  كربييييييالي 4  عمليييييييات 

شييييييديم،  جويييييييا  وقتييييييي  نيسييييييت.  بچه هييييييا  بييييييين  در  فييييييرودي  مهييييييدي  كييييييه  اسييييييت 

رفتييييييه  مشييييييهد  بييييييه  كنييييييد،  حمييييييل  وضييييييع  بييييييوده  قييييييرار  همسييييييرش  چييييييون  گيفتنييييييد: 

بسييييييتري  و  مي بييييييرد  بيمارسييييييتان  بييييييه  را  او  مي رسييييييد،  مشييييييهد  بييييييه  وقتييييييي  اسييييييت 

خداحافظييييييي  كنييييييد،  حمييييييل  وضييييييع  اينكييييييه  از  قبييييييل  همسييييييرش  از  مي كنييييييد. 

و  كنييييييد  شييييييركت  عمليييييييات  در  تييييييا  مي رسيييييياند  جبهييييييه  بييييييه  را  خييييييودش  و  كييييييرده 

در همين عمليات به شهادت مي رسد.

راوي: ناصر محمدي

نحوه شهادت

مقاومييييييت  بييييييا  زدنييييييد  خييييييط  بييييييه  گردان هييييييا  وقتييييييي  كربييييييالي 4  عمليييييييات  در 

نشييييييد.  شكسييييييته  خييييييط  و  بييييييود  زييييييياد  هييييييم  موانييييييع  شييييييدند.  روبييييييه رو  عراقي هييييييا 

فكيييييير  مجييييييروح.  هييييييم  تعييييييدادي  و  بودنييييييد  شييييييده  شييييييهيد  نيروهييييييا  از  تعييييييدادي 

و  بييييييود  مييييييده  اآ عقييييييب  فييييييرودي  مهييييييدي  كييييييه  بييييييود  صبييييييح  نميييييياز  از  قبييييييل  مي كنييييييم 

شييييييهدا  و  كنيييييييم  كمييييييك  برويييييييم  مانده انييييييد،  شييييييهدا  از  تعييييييدادي  يييييييك   گيفييييييت: 

عقييييييب  را  مييييييا  كييييييه  مي كردنييييييد  التميييييياس  بچه هييييييا  مي گيفييييييت:  بياوريييييييم.  عقييييييب  را 

مييييييدم بييييييه شييييييما خبيييييير بدهييييييم. بياييييييييد كمييييييك كنيييييييد، يييييييك تعييييييدادي  ببريييييييد. ميييييين اآ

از بچه ها را عقب بياوريم.

يييييييك  را  شييييييهدا  از  نفيييييير  چنييييييد  كردنييييييد  كمييييييك  مي گيفييييييت:  نيروهييييييا  از  يكييييييي   

مي كنييييييد  اصابييييييت  پيييييياي اش  بييييييه  اول  تييييييير  ظاهييييييرا  وردنييييييد.  اآ عقب تيييييير  مقييييييداري 

مي كنييييييد  اصابييييييت  او  بييييييه  خمپيييييياره  تركييييييش  هييييييم  بعييييييد  و  مي افتييييييد  زمييييييين  بييييييه  و 

و به شهادت مي رسد.

راوي: سعيد روئف
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سردار شهيد ناصر سازگار

محل تولد: چناران 

تاريخ تولد:40/09/1 

تاريخ شهادت :65/10/23 

محل شهادت :شلمچه 

مسئوليت :مسئول محورعملياتي 

يگان: لشكر 21 امام رضا )ع(

از  مييييييد.  اآ دنیييييييا  بييييييه  چنيييييياران  در  ذرميييييياه1340  اآ اول  در  سييييييازگار  ناصيييييير  شييييييهيد 

راهنمایييييييييی،  دوره  اتمييييييام  بييييييا  شييييييد.  مشييييييهد  مقيييييييم  خانييييييواده  همييييييراه  بييييييه  کودکييييييي 

شييييييروع  بييييييا  و  انقييييييالب  پیييييييروزي  از  بعييييييد  گرديييييييد.  غيييييياز  اآ انقالبييييييی اش  فعالیت هييييييای 

از  شييييييد.  بييييييه خدمييييييت  مشييييييغول  داوطلبانييييييه در کردسييييييتان  و  بسييييييیج  جنييييييگ عضييييييو 

مدتييييييي   کارگرديييييييد.  بييييييه  مشييييييغول  اطالعييييييات  بخييييييش  در  سييييييپاه  بييييييه  ورود  ابتييييييدای 

مييييييوزش بييييييود. مدتييييييي هييييييم در بخييييييش يييييييگان حفاظييييييت سييييييپاه فعالیييييييت کييييييرد.  مربييييييی اآ

چند بار منافقان قصد ترورش را داشتند که موفق نشدند.

زمييييييان  داشييييييت.  شييييييركت  نيييييييز  جنييييييگ  مختلييييييف  عمليييييييات  در  سييييييازگار  شييييييهيد 

امييييييام  لشييييييکر21  عملیاتييييييی  محييييييور  1365مسييييييئول  دي   23 در  شييييييهادت اش 

اصابييييييت  اثيييييير  بيييييير  شييييييلمچه  منطقييييييه  در  و  بييييييود  کربييييييالی 5   عملیييييييات  در  رضييييييا)ع( 

ترکش به سرش به شهادت رسید.

عشق به جهاد

اييييييين  كييييييرد.  پرتيييييياب  سيييييينگ  بيييييييرون  از  بچييييييه اي  كييييييه  رفتيييييييم  اهييييييواز  بييييييه  قطييييييار  بييييييا 

عمليات هييييييا  از  يكييييييي  در  كييييييرد.  برخييييييورد  شهيدسييييييازگار  شييييييكم  بييييييه  سيييييينگ 

شييييييد  بييييييد  حالييييييش  بييييييود.  شييييييده  شييييييديدي  مجروحيييييييت  دچييييييار  ناحيييييييه  اييييييين  از 

داديييييييم،  او  بييييييه  داشييييييت  همييييييراه  كييييييه  دارو  مقييييييداري  ورد  مييييييي اآ بيييييياال  دائمييييييا  و 

كمي حالش بهتر شد.

اينجييييييا  او،گيفتم:تييييييو  وضعيييييييت  اييييييين  خاطيييييير  بييييييه  رسيييييييديم  اهييييييواز  بييييييه  وقتييييييي   

مي خواهييييييم  ميييييين  گيفييييييت:  شييييييود.  بهتيييييير  حالييييييت  تييييييا  كيييييين  كمي اسييييييتراحت  بمييييييان، 

مدنييييييت صييييييالح نيسييييييت. خيلييييييي  اآ اييييييين وضعيييييييت فعييييييال  بييييييا  بيايييييييم جلييييييو. گيفتييييييم: 

سييييييرانجام  و  ورد  اآ واسييييييطه  عنييييييوان  بييييييه  را  نييييييي  قااآ سييييييردار  و  رفييييييت  شييييييد.  ناراحييييييت 

مد. ن وضعيتي كه داشت، همراه ما به منطقه اآ با اآ

راوي: از هم رزمان شهيد
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 سردار شهيد قاسم ايمان پرست

محل تولد: كاشمر

تاريخ تولد: 1337

تاريخ شهادت: 27 بهمن 1365

محل شهادت :منطقه عملياتي شلمچه

مسئوليت: اطالعات 

يگان: لشكر 5 نصر

كاشييييييمر  در   1337 سييييييال  فروردييييييين  اول  روز  پرسييييييت  ايمييييييان  قاسييييييم  شييييييهيد 

بييييييود.  هم زمييييييان  انقالب اسييييييالمي  اوج گيييييييري  بييييييا  جوانييييييي اش  دوران  مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه 

حيييييياد مييييييردم ايييييييران اسييييييالمي بييييييه صييييييف مبييييييارزه بييييييا  طبيعييييييي بييييييود كييييييه ماننييييييد ديگيييييير اآ

استبداد شاهي بپيوندد.

دسييييييت يابي  پيوسييييييت.  خييييييدا  راه  مجاهييييييدان  صييييييف  بييييييه  تحميلييييييي  جنييييييگ  غيييييياز  اآ بييييييا 

ُبوارييييييين  جزيييييييره  در    1365 بهميييييين  در27  -شييييييهادت-  ديرينييييييه اش  رزوي  اآ بييييييه 

در منطقه عملياتي كربالي 5 تحقق يافت.

سييييييال  تابسييييييتان  در  تييييييا  مانييييييد،  جييييييا  بيييييير  منطقييييييه  در  سييييييال   13 مطهييييييرش  پيكيييييير 

توسييييييط  هويتييييييش  پييييييالك  روي  از  شييييييهيد  اييييييين  پيييييياك  پيكيييييير  بقاييييييياي   1377

سييييييال  همييييييان  مهيييييير  دوم  در  و  شييييييد  شناسييييييايييي  مفقييييييودان  جسييييييتجوي  كميتييييييه 

سييييييپرده  خيييييياك  بييييييه  مشييييييهد  رضييييييا)ع(  بهشييييييت  شييييييهداي  گلييييييزار  در  و  تشييييييييع 

شد.

 شهيد نورعلي شوشتري،شهيد موحدي طوسي، شهيد برونسي،شهيد عباس حامد برادران، شهيد فرومندي
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در   1331 سييييييال  ميييييياه  مييييييرداد  بود.یکييييييم  کاظمیييييييان  خانييييييواده  فرزنييييييد   سييييييومین   

دانييييييش  دوران  در  شييييييد.  متولييييييد  چنيييييياران  شهرسييييييتان  در  رادکان  روسييييييتای 

مذهبييييييی  امييييييور  و  ورزشييييييی  زمینييييييه  در  گیييييييری  چشييييييم  فعالیت هييييييای  مييييييوزی  اآ

والیبييييييال،  رشييييييته های  در  بييييييود.  الگييييييو  شيييييياگردان  بييييييرای  اخالقييييييی  نظيييييير  از  و  داشييييييت 

هندبييييييال، فوتبييييييال، دو و میدانييييييی وهاکييييييی، فعييييييال بييييييود. سييييييال 1352 عضييييييو تیييييييم 

ملی هاکی ایران شد. 

زیيييييير  کييييييه  کرامييييييت  و  مجتبييييييی)ع(  حسيييييين  امييييييام  مسيييييياجد  در  انقييييييالب  قبييييييل 

و  پیام هييييييا  پخييييييش  در  فييييييرد  تریيييييين  فعييييييال  مي شييييييد،  اداره  مبييييييارز  روحانیييييييت  نظيييييير 

اعالمیه های حضرت امام خمینی)ره( بود. 

شييييييکل  بييييييا  امييييييا  برگزيييييييد  خدمييييييت  بييييييراي  معلمييييييي را  كسييييييوت  و  پييييييرورش  و  مييييييوزش  اآ

بييييييه  انقييييييالب،  کمیتييييييه  مردمييييييي در  نیروهييييييای  سييييييازماندهی  بييييييرای  انقييييييالب،  گرفتيييييين 

گييييييذاری  بنیييييييان  در  حتييييييی  بييييييود.  پیش قييييييدم  کاری  هيييييير  در  و  پرداخييييييت  فعالیييييييت 

از  یکييييييی  و  داشييييييت  موثييييييری  نقييييييش  مشييييييهد  انقالب اسييييييالمي در  پاسييييييداران  سييييييپاه 

بازوهای پر توان سپاه بود. 

او  كييييييرد.  غيييييياز  اآ از غائله هيييييياي گنبييييييد و كردسييييييتان  نظييييييام را  دفيييييياع نظامييييييي از كشييييييور و 

مي دانسييييييت.  اجتماعييييييی  و  مذهبييييييی  دینييييييی،  وظیفييييييه  یييييييک  را  جنييييييگ  در  شييييييرکت 

غاز جنگ به عنوان »شکارچی تانک« معروف بود.  در اآ

بييييييرادرش  پیکيييييير  بييييييود.  منطقييييييه  در  نييييييور  ا...  شييييييد،  شييييييهید  علی رضييييييا  بييييييرادرش  وقتييييييی 

بييييييه  بيييييياور نکردنييييييی ایيييييين خبيييييير را  بييييييا متانييييييت و صبييييييری  بييييييه مشييييييهد انتقييييييال داد و  را 

كاظميييييييان  شييييييهيد  پذيييييييري  اطاعييييييت  روح  دربيييييياره  شييييييهید  همسيييييير  داد.  خانييييييواده 

مانييييييع اش  مي خواسييييييتم  اعييييييزام اش  اآخریيييييين  از  قبييييييل  مي گويييييييد:  چنييييييين  واليييييييت  از 

شييييييوم، امييييييا حريييييييف او نشييييييدم. شييييييبانه قصييييييد عزيمييييييت داشييييييت. گيفتييييييم: صبيييييير کيييييين، 

صبح برو. گيفت امر ولی فقیه است، باید همین االن بروم. 

سردار شهيد نور  ا... کاظمیان

محل تولد: چناران

تاريخ تولد: 1331

تاريخ شهادت: 23 دي 1365 

محل شهادت :منطقه عملياتي کربالي5

مسئوليت: پشتیبانی رزم محور مقداد

يگان:لشکر5نصر 
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در   1343 سييييييال  مييييييرداد   25 در  رحمانييييييي  )مصطفييييييي(  سيييييييانوش  شييييييهيد 

در  گشييييييود.  جهييييييان  بييييييه  ديييييييده  بجنييييييورد  شهرسييييييتان  در   متدييييييين  خانييييييواده اي 

بييييييه  مييييييوزان  دانش اآ طييييييرف  از  بييييييود-  سيييييياله  نوجوانييييييي 14  كييييييه  سييييييال 57   تابسييييييتان 

كييييييردن  رام  اآ بييييييراي  رژيييييييم  طييييييرف  از  كييييييه  همايشييييييي  در  تييييييا  شييييييد  انتخيييييياب  نمايندگييييييي 

جوانييييييان تشييييييكيل شييييييده بييييييود، شييييييركت و سييييييخنراني كنييييييد و در اآن جلسييييييه گيفييييييت: 

»شاه بايد از ايران برود.« كه جو جلسه با حرف او متشنج شد.

مبنييييييي  امام خمينييييييي)ره(  حضييييييرت  فرمييييييان  انقالب اسييييييالمي و  پيييييييروزي  از  پييييييس 

غيييييياز  اآ بييييييا  و  پيوسييييييت  انقالبييييييي  نهيييييياد  اييييييين  بييييييه  مسييييييتضعفان  بسيييييييج  تشييييييكيل  بيييييير 

اسييييييالمي، لحظه اي  ميهيييييين  از  دفيييييياع  و  جبهييييييه  در  حضييييييور  بييييييراي  تحميلييييييي  جنييييييگ 

و  شييييييد  مجييييييروح  بييييييار  چنييييييد  سييييييال هاي حضييييييور در جبهييييييه  طييييييول  در  نكييييييرد.  ترديييييييد 

واحييييييد  در  جبهييييييه   در  برمي گشييييييت.  مقييييييدم  خييييييط  بييييييه  دوبيييييياره  بيمارسييييييتان،  از  گاه 

منطقييييييه  شناسييييييايييي  حسيييييياس  كار  و  بييييييود  خدمت مي كييييييرد  عمليييييييات  و  اطالعييييييات 

قبل از عمليات را بر عهده داشت. 

)كربييييييالي5(   شييييييلمچه  عملياتييييييي  منطقييييييه  در   1365 سييييييال  دي   19 روز  صبييييييح 

و در محييييييل تالقييييييي نهيييييير خييييييين بييييييا ارونييييييد كوچييييييك، بيييييير اثيييييير اصابييييييت تركييييييش خمپيييييياره 

بييييييه  ُبوارييييييين  جزيييييييره  سيييييياحل  در  سييييييجده  حالييييييت  در  و  شييييييد  مجييييييروح  به شييييييدت 

ديدار معبود شتافت. 

جنييييييازه  اگيييييير    ...« اسييييييت:  خودش نوشييييييته  خييييييط  بييييييا  وصيت نامييييييه  از  بخشييييييي  در   

قبيييييير  سيييييينگ  بييييييرروي  چيييييييز  هيييييييچ  كرديييييييد،  دفيييييين  را  ن  واآ رسيييييييد  دسييييييت تان  بييييييه  اي 

نداشييييييته  تشييييييريفات  واصيييييياًل  ننويسيييييييد  مي زننييييييد،  برسييييييرقبرها  كييييييه  تابلوهايييييييييي  ويييييييا 

اينجييييييا  بگذاريدبنويسيييييييد:  عالمتييييييي  خواسييييييتيد  قبيييييير،  شناسييييييايييي  بييييييراي  باشيييييييد.اگر 

امييييييام  نايييييييب  ومواليييييييش  قييييييا  اآ كييييييه  بييييييود  اييييييين  افتخييييييارش  كييييييه  اسييييييت  مدفييييييون  كسييييييي 

زمان است...«

سردار شهيد مصطفي رحماني

محل تولد: بجنورد

تاريخ تولد: 1343

تاريخ شهادت: 19 دي 1365

محل شهادت :منطقه عملياتي شلمچه

مسئوليت: اطالعات 

يگان: لشكر 5 نصر



165

سردار شهيد حسينعلي امجدي زاده

محل تولد: فريمان

تاريخ تولد: 1346

تاريخ شهادت: بهمن 1365

محل شهادت :منطقه عملياتي شلمچه

مسئوليت: اطالعات 

يگان: لشكر 5 نصر

بييييييا   مصييييييادف   1346 سييييييال  تييييييير  پنجييييييم  در  امجييييييدي زاده  حسييييييينعلي  شييييييهيد 

مييييييد.  اآ دنيييييييا  بييييييه  فريمييييييان  توابييييييع  از  قلعييييييه  اآب  روسييييييتاي  در  حسيييييييني  عاشييييييوراي 

همييييييان  در  را  كودكييييييي  دوران  بييييييود.  تقييييييارن  همييييييين  از  متاثيييييير  هييييييم  نام گييييييذاري اش 

كييييييه  مي كييييييرد  سييييييپري  را  نوجوانييييييي  دوران  هنييييييوز  گذاشييييييت.  سيييييير  پشييييييت  روسييييييتا 

غاز شد. تهاجم دشمن بعثي به ميهن اسالمي اآ

در  كييييييم،  سيييييين  وجييييييود  بييييييا  شناسيييييينامه اش  دسييييييت كاري  بييييييا  مي گويييييييد:  مييييييادرش 

و  اطالعييييييات  واحييييييد  در  جبهييييييه  در  شييييييد.  جبهييييييه  راهييييييي  و  كييييييرد  ثبت نييييييام  بسيييييييج 

عمليات  لشكر 5 نصر به خدمت پرداخت.

فرزنييييييدش  ديييييييدن  بييييييراي  كييييييه  زمانييييييي   1365 سييييييال  زمسييييييتان  مي گويييييييد:  پييييييدرش 

خيلييييييي زود  و  شيييييينيد  فرمانييييييده اش  از  را  او  شييييييدن  مجييييييروح  خبيييييير  ابتييييييدا  بييييييود،  رفتييييييه 

از 13  پييييييس  انجييييييام  سيييييير  اسييييييت.  پيوسييييييته  بييييييه جمييييييع مفقودييييييين  كييييييه  شييييييد  معلييييييوم 

تييييييا حييييييرم،  سييييييال چشييييييم انتظيييييياري، در جريييييييان تشييييييييع جنييييييازه معييييييروف از حييييييرم 

پيكر اين شهيد سعيد به زادگاه اش برگشت.

سييييييال  بهميييييين   20 تاريييييييخ  كييييييه  شييييييهيد  از  مانييييييده  جييييييا  بييييييه  نامييييييه  وصيييييييت  در 

ذكيييييير  از  پييييييس  دارد،  پيشيييييياني  بيييييير  را  شييييييهادت(  از  قبييييييل  )10روز   1365

قبييييييال  در  مومنييييييان  مييييييال  و  جييييييان  خريييييييداري  از  كييييييه  ن مجيييييييد  قراآ از  يييييييه اي  اآ

بييييييه  اييييييين  بييييييراي   ...« اسييييييت:  مييييييده  اآ دارد،  حكايييييييت  خداونييييييد  توسييييييط  بهشييييييت 

خداونييييييد  طييييييرف  از  ندايييييييش  كييييييه  عزيزمييييييان  رهبيييييير  نييييييداي  بييييييه  كييييييه  مييييييدم  اآ جبهييييييه 

اسييييييالمي  امييييييت  مقابييييييل  در  و  باشييييييم  داده  مثبييييييت  پاسييييييخ  اسييييييت،  متعييييييال 

سرفراز باشم.«

شييييييهادت اش  در  كييييييه  مي خواهييييييد  بزرگييييييوارش  پييييييدر  از  نامييييييه  وصيييييييت   اييييييين  در  او 

نه تنهييييييا ناراحييييييت نباشييييييد؛ بلكييييييه خوشييييييحال باشييييييد كييييييه از اييييييين اقيانييييييوس بي كييييييران 

قطره اي برداشته و از اين فيض بزرگ بي بهره نشده است.
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فرهنگ جبهييه

باغ  راكت :

ميييييييدان   نزديييييييك   شييييييلمچه ؛  متيييييير در  ابعيييييياد 25در20  بييييييه   منطقييييييه  كوچكييييييي  

شييييييدت   بييييييه   را  نجييييييا  اآ  5 كربييييييالي   عمليييييييات   در  كه دشييييييمن   امام رضييييييا)ع ( 

يافييييييت   ن   اآ در  نكييييييرده   عمييييييل   زيادي راكييييييت   تعييييييداد  و  بييييييود  كييييييرده   بمبيييييياران  

 شد. از اين  رو، با خوش بيني ! به  »باغ  راكت «معروف  بود.

برادران  ايالت  بش :

از  رضييييييا)ع (  امييييييام    21 لشييييييكر  در  فتييييييح   و  رعييييييد  گردان هيييييياي   نيروهيييييياي  

تعييييييداد  تحت الشييييييعاع   بييييييرادران   سيييييياير  خراسييييييان كه   بشييييييرويه  ي   اهالييييييي  

صييييييدا  )مخفف بشييييييرويه (  »بييييييش «  را  نييييييان   اآ روي ،  اييييييين   از  بودنييييييد؛  ن هييييييا  اآ

مي زدند.

شاالپچه:

بييييييا  كييييييه  جايييييييييي  كشييييييور.  غربييييييي  جنييييييوب  در  شييييييلمچه  عملياتييييييي  منطقييييييه ي 

جيييييياي  بييييييه  مي فرسييييييتاد،  دشييييييمن  كييييييه  خمپيييييياره اي  و  تييييييوپ  گلولييييييه ي  هيييييير 

مي پيچيييييييد،  دشييييييت  در  كييييييه  انفجييييييار  از  ناشييييييي  صداهيييييياي  و  سيييييير  همييييييه ي 

و  شيييييياالپ  صييييييداي  فقييييييط  مييييييد،  مي اآ فييييييرود  اآب  ميييييييان  در  گلوله هييييييا  وقتييييييي 

شلوپش را مي شنيدي و نه چيز ديگري.

قتل نامه :

در  بييييييس   تييييييش   اآ اعييييييالم   و  جنييييييگ   پايييييييان   پذيييييييرش   ؛   598 قطع نامييييييه 

زهيييييير  جييييييام   نوشيييييييدن   بييييييه   را  ن   اآ كه امييييييام )ره (   1367 تيرميييييياه    24 تاريييييييخ  

اميييييير  دو  اييييييين   حضرتش بييييييين   شيييييييفتگان   و  رزمنييييييدگان   و  كردنييييييد  تشييييييبيه  

)پذيرش  و نوشيدن  جام  زهر( نسبتي  قايل  شدند.

 منطقه ي  حمله ي  پشه ها:

سييييييازندگي   جهيييييياد  بچه هيييييياي   از  تعييييييدادي   روزي   مجنييييييون ؛  جزيييييييره  

علييييييت   بييييييه   مي گذشييييييتند.  جزيييييييره   جيييييياده اي در  از  تويوتييييييا  بييييييا  خراسييييييان  

اييييييين   براننييييييد،در  هسييييييته   اآ را  نقيييييياط   بعضييييييي   بودنييييييد  مجبييييييور  جيييييياده   خرابييييييي  

دفاعييييييي   سييييييالح   تنهييييييا  وردنييييييد؛  دراآ روزگارشييييييان   از  دمييييييار  پشييييييه ها  شييييييرايط  

اندكييييييي   تييييييا  مي چرخاندنييييييد  خودشييييييان   دور  كييييييه   بييييييود  بچه هاچفيه هايشييييييان  

اآن ها را از خودشان  دور كنند.

شلمچه

ز  اآه  سينه ي  سوزان  ترانه  مي سازم

چو ني، ز مايه جان اين فسانه مي سازم

به غمگساري ياران چو شمع مي سوزم

براي   اشک   دمادم   بهانه  مي سازم

پر نسيم به  خوناب اشک مي شويم

پيامي از دل خونين روانه مي سازم

نمي کنم دل از اين عرصه شقايق فام

کنار الله رخان   اآشيانه  مي سازم

در اآستان به خون خفتگان وادي عشق

برون ز عالم اسباب، خانه مي سازم

چو شمع بر سر هر کشته مي گذارم جان

ز يک  شراره  هزاران زبانه  مي سازم

ز پاره هاي دل من، شلمچه رنگين است

سخن  چو بلبل از  اآن عاشقانه  مي سازم

سر و دل و جان را به خاک مي فکنم

براي قبر تو چندين  نشانه  مي سازم

مقام معظم رهبري
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شلمچه

ز  اآه  سينه ي  سوزان  ترانه  مي سازم

چو ني، ز مايه جان اين فسانه مي سازم

به غمگساري ياران چو شمع مي سوزم

براي   اشک   دمادم   بهانه  مي سازم

پر نسيم به  خوناب اشک مي شويم

پيامي از دل خونين روانه مي سازم

نمي کنم دل از اين عرصه شقايق فام

کنار الله رخان   اآشيانه  مي سازم

در اآستان به خون خفتگان وادي عشق

برون ز عالم اسباب، خانه مي سازم

چو شمع بر سر هر کشته مي گذارم جان

ز يک  شراره  هزاران زبانه  مي سازم

ز پاره هاي دل من، شلمچه رنگين است

سخن  چو بلبل از  اآن عاشقانه  مي سازم

سر و دل و جان را به خاک مي فکنم

براي قبر تو چندين  نشانه  مي سازم

مقام معظم رهبري

شعر
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در منظومه عشق ما كجاييم؟

نيامده بودنييييييد  وردنييييييد  اآ هجييييييوم  ايييييييران  بييييييه  كييييييه  ن هييييييا  اآ فياضييييييي-  سيييييييدجالل 

و  عييييييزت  و  بماننييييييد  تييييييا  بودنييييييد  مييييييده  اآ كننييييييد،  تييييييرك  را  ايييييييران  خفييييييت،  بييييييا  تييييييا 

نخسييييييت،قهقهه  روزهيييييياي  در  ن هييييييا  اآ بگذارنييييييد!  حييييييراج  بييييييه  را  ايرانييييييي  شييييييرف 

مطبوعاتييييييي  گيفتگييييييوي  بييييييراي  خبرنييييييگاران   دعوت نامييييييه  و  مي زدنييييييد  مسييييييتانه 

يك هفته پس از هجوم به تهران! را هم ارسال كرده بودند!

برابيييييير  در  روزه،  چنييييييد  پيييييييروزي  وعييييييده  نپاييييييييد.  ديييييييري  روياهييييييا  ن  اآ امييييييا 

»جنييييييگ  ايييييييران  ملييييييت  و  شييييييد  ذوب  هشت سيييييياله  مقييييييدس  و  جانانييييييه  دفيييييياع 

هشت سييييييال  اييييييين  ولييييييي  كييييييرد.  مبييييييدل  مقييييييدس«  »دفيييييياع  بييييييه  را  تحميلييييييي« 

واميييييييران  سييييييرداران  چييييييه  راه  اييييييين  در  بلکييييييه  نشييييييد؛  سييييييپري  سيييييياني  اآ بييييييه 

خييييييون  در  كييييييه  رشيييييييدي  فرزنييييييدان  چييييييه  افتادنييييييد،  خيييييياك  بيييييير  کييييييه  دليييييييري 

در  را  وحشييييييي  دشييييييمن  کييييييه  زاده اي  اآ سلحشييييييوران  چييييييه  غلتيدنييييييد،  خييييييود 

پيشيييييياني بند  كييييييه  پدرانييييييي  چييييييه  نشيييييياندند،  فالکييييييت  بييييييه  اسييييييارت  اردوگاه هيييييياي 

بيييييير  را  رزم  جامييييييه ي  كييييييه  مادرانييييييي  چييييييه  كردنييييييد،  محكييييييم  را  خييييييود  فرزنييييييدان 

شوهرانشييييييان  بييييييراي  كييييييه  همسييييييراني  پوشيييييياندند،  خييييييود  جگرگوشييييييه گان  تيييييين 

خييييييود  امييييييا  پاشيييييييدند،  پاكييييييي  ب  اآ ن هييييييا  اآ سيييييير  پشييييييت  و  كردنييييييد  دود  اسييييييپند 

چشييييييم هاي  بييييييا  كييييييه  فرزندانييييييي  و   نشسييييييتند  فييييييراق  غييييييم  در  تييييييش  اآ بيييييير  اسييييييپند 

بيايييييييد  پييييييدر  تييييييا  برنگرفتنييييييد  در  از  چشييييييم  و  كردنييييييد  بدرقييييييه  را  پييييييدر  بارانييييييي، 

و نيامد! 

اشييييييك هاي  شييييييد،  زده  رقييييييم  نييييييور  جبهه هيييييياي  در  عظيييييييم  حماسييييييه هايييي 

پاره پيييييياره  پيكرهايييييييييي   غلطيييييييد،  گونه هييييييا  بيييييير  عمليييييييات  شييييييب هاي  در  زاللييييييي 

خييييييود  هم رزمييييييان  بييييييراي  كييييييه  سيييييينگري  روي  بيييييير  سيييييير  سنگرسييييييازاني    شييييييدند، 

بييييييه  ياحسييييييين  نييييييواي  بييييييا  همييييييراه  كييييييه  لبخندهايييييييييي  و  نهادنييييييد  مي سيييييياختند، 

كييييييوه  تابسييييييتان،  از  تفتيييييييده  هييييييرم  تييييييا  زمسييييييتان  يخبنييييييدان  از  نشسييييييت؛  خييييييون 

تا دشت،  از رود تا دريا،  از خاك تا افالك!

»فرهنييييييگ  را  ن  اآ كييييييه  ميراثييييييي  مانييييييدگار،   ميييييييراث  ن  اآ و  ماييييييييم  اكنييييييون  و 

هييييييم  اسييييييالم  بمانييييييد،  اگيييييير  كييييييه  فرهنگييييييي  مي خوانيييييييم؛  شييييييهادت«  و  ايثييييييار 

از  نييييييه  و  مانييييييد  نشييييييان  تيييييياك  از  نييييييه  نباشييييييد  اگيييييير  و  نيييييييز!  ايييييييران  مانييييييد،  مييييييي 

خر كالم اآ
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تاك نشان!

ن هييييييا  اآ گذشييييييتگي  جييييييان  از  و  ايثييييييار  مديييييييون  مييييييا  همييييييه  کييييييه  شييييييهيداني 

شييييييهادتند،  و  ايثييييييار  فرهنييييييگ  مييييييروج  و  فريننييييييده  اآ خييييييود  کييييييه  ن هييييييا  اآ هسييييييتيم، 

بودنييييييد.  جامعييييييه  مختلييييييف  اقشييييييار  و  اجتماعييييييي  طبقييييييات  همييييييه  از  برخاسييييييته 

نيروهيييييياي  از  کشيييييياورز،  و  کارگيييييير  و  کارمنييييييد  تييييييا  دانشييييييگاهي  و  معلييييييم  از 

صنييييييوف  متخصصييييييان  و  مييييييوزان  دانش اآ و  روحانيييييييون  انتظامي تييييييا  نظامييييييي  و 

بييييييه  سييييييتاره  شييييييمار  پيييييير  کهکشيييييياِن  اييييييين  در  خانييييييه دار  زنييييييان  حتييييييي  و  مختلييييييف 

يند. چشم مي اآ

کييييييه  نيسييييييت  سييييييرمايه اي  عزيييييييزان  اييييييين  از  مانييييييده  به جييييييا  گرانقييييييدر  ميييييييراث 

ارث  بييييييه  نييييييان  اآ خييييييود  اعضيييييياي خانييييييدان معظييييييم  و  َنَسييييييبي  وابسييييييتگان  بييييييه  تنهييييييا 

در  دراز  سيييييياليان  در  را  اسييييييالمي ما  جامعييييييه  نچييييييه  اآ بلکييييييه  باشييييييد،  رسيييييييده 

نمييييييوده  محافظييييييت  دشييييييمن  پيييييييي  در  پيييييييي  شييييييبيخون هاي  و  هجوم هييييييا  برابيييييير 

شييييييهدا  کييييييه  فرهنگي سييييييت  از  متاثيييييير  اسييييييت،  ينييييييده  اآ بييييييه  اميييييييدواري  باعييييييث  و 

کسييييييب  حسيييييييني  راه گشيييييياي  مکيتييييييب  و  اسييييييالم  غنييييييي  فرهنييييييگ  از  را  ن  اآ

همييييييه  بييييييراي  را  ن  اآ و  فريده انييييييد  اآ حماسييييييه  ن  اآ بييييييا  و  بسييييييته  بييييييه کار  کييييييرده، 

ما به ارث گذاشته اند.

شييييييمار  بييييييه  جامعييييييه  نجات بخييييييش  راه  تنهييييييا  کييييييه  نورانييييييي  مسييييييير  اييييييين  تييييييداوم 

نقييييييش  هيييييير  اسييييييالمي در  جامعييييييه  حيييييياد  اآ فرينييييييي  نقش اآ مسييييييتلزم  يييييييد،  مي اآ

اقشييييييار  خصييييييوص  بييييييه  مي باشييييييد.  هسييييييتيم  دارا  کييييييه  حقوقييييييي  و  حقيقييييييي 

مي کننييييييد  ايفييييييا  را  فرهنگييييييي  مرجييييييع  گروه هيييييياي  نقييييييش  کييييييه  تاثيرگييييييذاري 

اصحيييييياب  فرهنگيييييييان،  و  معلمييييييان  دانشييييييگاهيان،  روحانيييييييان،  ماننييييييد 

دارنييييييد.  برعهييييييده  خطيرتيييييير  رسييييييالتي  مييييييوزان  دانش اآ و  دانشييييييجويان  رسييييييانه، 

و  کشوراسييييييت  فرهنگييييييي  مسييييييئوالن  دوش  بيييييير  کييييييه  وظيفييييييه اي  از  گذشييييييته 

ريييييييزي  برنامييييييه  شييييييهادت  و  ايثييييييار  فرهنييييييگ  ترويييييييج  و  مانييييييدگاري  بييييييراي  بايييييييد 

خودمييييييان  تحصيييييييل  و  فعاليييييييت  و  کار  محيييييييط  در  مييييييا  از  هريييييييک  کننييييييد، 

عهييييييده  بيييييير  خانييييييواده  اعضيييييياي  عنييييييوان  بييييييه  کييييييه  نقش هايييييييييي  در  حتييييييي  و 

جورچين)پييييييازل(  يييييييک  تکميل کننييييييده  قطعييييييات  مثابييييييه  بييييييه  بايييييييد  داريييييييم، 

هميشييييييه  پييييييروژه  اييييييين  تکميييييييل  و  شييييييهادت  و  ايثييييييار  فرهنييييييگ  ترويييييييج  بييييييراي 

ادا  را  خويييييييش  دييييييين  و  کنيييييييم  تعريييييييف  نقييييييش  توسييييييعه  و  اجييييييرا  حييييييال  در 

نماييم. 
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و  ييييييياد  ايسييييييتاده ايم؟  كجييييييا  نورانييييييي  كهكشييييييان  اييييييين  در  مييييييا  به راسييييييتي، 

بييييييراي  دارد؟  نمييييييود  زندگي مييييييا  كجيييييياي  در  ايثارگييييييران  و  شييييييهيدان  خاطييييييره 

فرزندانمييييييان  بييييييراي  مي كنيييييييم؟  چييييييه  ديگييييييران  بييييييه  فرهنييييييگ  اييييييين  شناسيييييياندن 

تاكنييييييون  يييييييا  اآ داريييييييم؟  ارمغييييييان  به يادماندنييييييي  دوران  ن  اآ از  تحفييييييه اي  چييييييه 

وجييييييدان  بييييييه  پاسييييييخي  چييييييه  پرسيييييييده ايم؟  خييييييود  از  را  پرسييييييش ها  اييييييين 

خويش داده ايم؟ راستي ما كجاي اين منظومه عشق هستيم؟!
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ايده هايتان را به ما هديه کنيد
عنييييييوان  بييييييه  سييييييتاره ها  نشييييييريه  و  خراسييييييان  شييييييهيد  23هييييييزار  بزرگداشييييييت  کنگييييييره 

ايده هيييييياي  مي دانييييييد  خييييييود  وظيفييييييه  شييييييهادت  و  ايثييييييار  فرهنييييييگ  ترويييييييج  خادمييييييان 

وارثييييييان  عنييييييوان  بييييييه  شييييييما  سييييييازنده  پيشيييييينهاد هاي  و  اجييييييرا  قابييييييل  طرح هيييييياي  و  نييييييو 

بييييييراي  و  داده  قييييييرار  کار  دسييييييتور  در  را  شييييييهادت  و  ايثييييييار  فرهنييييييگ  حقيقييييييي 

عملي ساختن اآن هاتالش نمايد.

مييييييا  از  را  خييييييود  سييييييازنده  انتقادهيييييياي  و  پيشيييييينهادها  اميدواريييييييم  بنابراييييييين 

و  طرح هييييييا  احتمالييييييي،  نواقييييييص  نمييييييودن  گوشييييييزد  بيييييير  عييييييالوه  و  نداريييييييد  دريييييييغ 

ايثييييييار  فرهنييييييگ  بهتيييييير  هرچييييييه  ترويييييييج  در  را  مييييييا  ميتوانييييييد  کييييييه  پيشيييييينهادهايييي 

وشهادت ياري نمايد را از راه هاي زير در اختيار قرار دهيد.

جمهوري اسييييييالمي  ميييييييدان  از  کالنتييييييري،  شييييييهيد  بزرگييييييراه  مشييييييهد-   نشيييييياني:   -

يه ها  به سمت ميدان جهاد - مجتمع بزرگ فرهنگي اآ

- تلفن: 8717026-7- 0511

- نمابر )فاکس( شماره: 0511-8717025

3000765444 :)SMS( شماره سيستم دريافت پيام کوتاه -

- صندوق هاي پست الکيترونيک:

 info@shohadakhr.com و  info@shohada.org

- سامانه اينترنتي:

 www.shohadakhr.com و   www.Shohada.org 
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