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 معارف جنگ

 هايوردهاي جبههاستدها، ذخاير و اي از بازيافتهمجموعه «معارف جنگ»

ها و ريها، ايثارگحـقّ عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به پاس فداكارينبرد 

ن هاي جوشاده و از سينـهكربركت خون شهداي واالمقام، نصيب رزمندگان اسالم 

 د.شوهاي پاك و تشنة نسل جوان انقالب اسالمي منتقل ميا به سينهـآنه

با ، 1373سال ازپاييـز كـه«هييأت معيارف جنيگ»افتخـاري سازمان

و  «يرازيششهيد سپهبد علي صيّاد »بنيانگـذاري اميـر سـرافـراز ارت. اسـالم 

ين ا، يوامقام معظّم رهبري و فرماندهي كلّ هاي مادّي و معنوي  حمايت

با  رسالت مهم را با روحيه متعالي بسيجي بر عهده گرفته مفتخراست كه

 الهـام از كالم نوراني خداي متعال مبني بر:

عَ  اهللَ لَمَ اِنَّوَنَا وَالَّيذِينَ جياهيَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ» 

 « الْمُحْسِنِينَ

ن دس گام نهاده و ايبا صداقت و تالش دسته جمعي در اين وادي مق

 گرفته استشكل« سژوهشي ي آموزشي»رسـالت افتخـارآميـز را كـه با گـراي.

 ادامه دهد و دراين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد.

هاي نبرد شيوه كار هي ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه   

 از بدين ترتيب بـوده اسـت كه براساس زمان و مكان هر عمليات ، جمعي

 انـد بـهرزمندگان اسالم كه درآن عمليات نق. مهمي را برعهـده داشتـه

 و بـردنو با يادآوري خاطـرات خـود در صحنـه  دادهمنـطقـه عمليات عزيمت 

 هـاياي از حقايق و واقعيّت، مجموعهبـرداشـتهاي تحـريـري، صوتي و تصويري

دارك و متطبيق آنها با نهايت بعد از ده و دركرگردآوري  تلـخ و شيرين را

              دهند.مسيرتدوين قرارمي در هاي نبرداسناد جبهه

 «شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي» هيأت معارف جنگ  
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 معرفي نويسنده:

سرهنگ احمد حسينيا، پس از 

سال  درافسري  ةلتحصيلي از دانشكدافارغ

مقدماتي در  ةو پس از طي دور 1360

منتقل  پياده كردستان 28شيراز به لشكر 

شده و چهار سال از عمر نظامي خود را 

عنوان فرمانده گروهان در مناطق به

 مختلف عملياتي گذراند.

و در  1362وي پس از آنكه در سال 

آموزشي  واحدهايخدمت خود را در  ةبقي ،دشمجروح  4جريان عمليات والفجر

به افتخار  1382سال  ارديبهشت ماهدر . و عقيدتي سياسي گذراند

 بازنشستگي نائل شد.

 آنهاز تحرير در آورده كه ا ةكتاب را به رشتعنوان  29سرهنگ حسينيا 

يا  عنوان آن به زيور چاپ آراسته شده است. دفاع مقدس، زندگينامه 22

ن دهد كه از آشهدا، موضوع بي. از نيمي از آنها را تشكيل ميخاطراتي از 

و  «ذير امير خستگي ناپ» ، «نبرد ميمك » ، «ياد آن روزها » توان به جمله مي

 س،فاع مقداشاره كرد. در پنجمين جشنواره انتخاب بهترين كتاب د« ها صياد دل» 

 وريعنوان كتاب برگزيده انتخاب شد و از سوي رياست جمهبه« ها صياد دل» 

 لوح قدرداني و هدايايي به آن تعلق گرفت.

نُ

 ه

 

د

 ه
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  سيشگفتار

مجموعة حاضر تراوش احساس و معرفتي است كه گويندگان آن 

ست شهيد امير سپهبد علي صياد شيرازي دارند. روزي كه به درخوابه 

اي محمود رياحي به هي ت معارف جنگ رفتم، ايشان مجموعه 2سرتيپامير 

 هاي محافظان آن شهيد را در اختيارم گذاشت كه از نوارمكتوب از گفته

 شد.ده شده بود و بايد بازنويسي ميپيا

 هاي نبرد و در جلسات  هي ت معارفرغم آن كه چندين بار در جبههعلي

عاد ابامون ها كه پيرشهيد علي صياد شيرازي  را از نزديك ديده بودم، امّا اين گفته

رايم ت، بشخصيتي علي صياد شيرازي، همراه با چند خاطره از ايشان بيان شده اس

انداخت كه هاي الهي مياشت و به طور ناخودآگاه مرا به ياد شخصيتتازگي د

الص عنـوان يك انسـان كامل و متقّي و بـا اخـآن در قـرآن بههاي ويژگي

  شود.معرفـي مي

 ه اسـت كه قرآن كريم ذكر كـرد  ويژگيمسلمان و اولين  هايويژگييكي از 

ا مسلمان سست عنصـر ر  شدت، قوّت و استحكام در مقابل  دشمن است. اسالم،

 فرمايد:يمپذيرد. قرآن در اين زمينه نمي

ياءُ ييَارِ رُحَيمَلْكُفّالَي مُحَمُّدٌ رَّسُولُ اهللِ وَ اليَّذِيينَ ميَعييَهُ اَشِدَّ اءُ عيَ

 ...بَيييْنيَهُمْ

سالم گويد: هيچ ديني به اندازة  اويل دورانت، در كتاب تاريخ تمدن مي

 وت و نيرومندي  دعوت نكرده است.پيروان خود را به ق

دوم يك مسلمان، مهرباني، دوستي و صميميت بارز با برادران ويژگي 

ديني و ساير مسلمانان است. در عين حال همين فرد كه در مقابل دشمن 
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در  و ها صميمي و مهربان استدهد و در ميان خوديشدت عمل نشان مي

 كند:برابر خداوند نيز ركوع و سجود مي

)سوره فتح آيه تيَرَاهُمْ رُكّيَعًا سُجَّيدًا  ييَبيْتيَغُونَ فَيضْيالً مِّنَ اهللِ وَ رِضْوَانًا . . .   

29) 

 امالًدر وجود يك مسلمان با ايمان آثار عبادت و تقوي و خداپرستي ك

ا د خدآشكاراست. هركه به چنين مسلماني نگاه كند در وجودش خداشناسي و يا

 افتد.بيند به ياد خدا ميكه  مي بيند، او رارا مي

نيد ككند كه از نماز و صبر استمداد قرآن كريم به اهل ايمان توصيه مي

قعي و خواهيد به عنوان يك مسلمان واو مدد بگيريد. ازنظر قرآن اگر شما مي

اهلل و به عبارتي ديگر مؤمن و با تقوي و همچنين يك مجاهد في سبيل

 تن نمازماز بخوانيد. به پاداشبايد با خلوص نيت ن اي نيرومند باشيد،رزمنده

لبته ت. ااصل دومي است كه قرآن بعد از ايمان به غيب به آن اشاره كرده اس

فرد   روح انجام نشود، بلكه نمازي كه واقعاًنمازي كه به صورت يك پيكر بي

دكه چنان  تهذيب كنرا متوجه خالق و آفرينندة خوي. سازد و روح او را آن

 ورد نظر قرآن و اولياي الهي است.م

 ك بامحافظان شهيد و همرزمان وي و كلية كساني كه از نزدي ةبه گفت

، خصوصيات شخصيتي و اعتقادي  شهيد علي صياد شيرازي آشنايي داشتند

ه رغم نرم. و ماليمت و صميميتي  كوي فردي وارسته و با تقوي بود. علي

هاي نبرد و همچنين داد، درجبههنشان مي اعم از نظامي و غيرنظامي ،به ديگران

 د.ن بودر وظايف روزمرة خوي. جدي، پرتالش، خستگي ناپذير با اراده آهني

ها ها از ت ليف كتاب صياد دلدر هر حال فرصتي بود پس از آن كه سال

در مورد شهيد سپهبد علي صياد شيرازي، كتابي ديگر توسط گذشت مي

محمود رياحي كه  2د و در اين مورد از سرتيپرشتة تحرير درآياينجانب به 

ي

 ازده
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را برايم فراهم ساخت و همچنين از ساير همكاران گرامي در هي ت فرصتي چنين 

تدوين و جمع آوري خاطرات و چاپ آن را به عهده دارند، صميمانه  معارف كه زحمات

 ممنون و سپاسگزارم.

 1384احمد حسينيا ـ فروردين ماه 

 
 

د

 وازده
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مانخاطرات حسين خُ





 

 1هايي از عشق و ايمانجلوه
 تهران در 1361را در سال شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي براي اوّلين بار

واقع در بازار تهران ديدم. براي  )ره(خمينيهنگام سخنراني در مسجد امام 
مشغول  ،حمايت مردم و به خصوص بازاريان تهران از رزمندگان جلب

 نظيري هم مواجه شد. درآن ايّام من در حينسخنـراني بـود كه با استقبال بي
 نوهد( بودم.ـ  هوابُرد )كاله سبزهانيروي مخصوص  23نظامي در تيپ  ةگذراندن دور

عنوان يكي از به 1361مزبور از اوايل سال  ةگذراندن دورپس از 
را  انتخاب شدم و همراه ايشان خدمت نظامي محافظان شهيد علي صيّاد شيرازي

دم كه البته چنين وضعيتي را سعادت و افتخاري بزرگ براي خوي. كرآغاز 
و از كاردان  ،اي متعهدهرزمند ،اي شجاعزيرا همراهي با فرمانده دانستم،مي

 لذا در تمامي مدتي كه .آوردمخود گذشته را نوعي توفيق الهي به شمار مي
و توانستم  نكردمهرگز احساس خستگي  ،همگام با آن شهيد بودم

 كرد به خوبي انجام دهم.ول ميـه من محـه آن شهيد بـهايي را كمسئوليت
 ةگوار را به عهده داشتم، در كليسالي كه مسئوليت محافظت از آن بزر 5در مدت 

هاي نظامي حضور داشتم و در اين مدت به تدريج پي بردم كه او يك انسان عمليات
داد كه او با خداي عادي نيست. رفتار، گفتار، روحيات، شجاعت و اخالص وي نشان مي

اي عاشقانه و عارفانه دارد و بر همين اساس خصوصيات اخالقي و رابطهخوي. 
اي از آن هاي خاصي بود كه به پارهداراي برجستگي شهيد علي صيّاد شيرازيشخصيتي 

 .شوداشاره مي

                                                           
متوسطه د. تحصيالت ارتدايي و شدر شهرستان ساوه متو د  1339مان در سال . سرگرد حسين خ1ُ

عنوان ره نيروهاي ويژه هواررد 23از تيپ 1361وارد ارتش شد و سال  1360را در تهران گذراند. سال 

در اين  1367خاب و تا سال يكي از محافظين فرمانده وقت نگاجا ي سرهن  علي صياد شيرازي ي انت

ي  مشغول ادامه خدمت خود در ارتش  1385سمت مشغول خدمت روده است. وي در حال حاضر ي 

 را ايشان ريان نموده است. 26تا   3. خاطرات از صفحات استجمهوري اسالمي ايران 
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 دعوت به وحدت و تفاهم

ن ندگاسزا در موفقيت رزميكي از فضايل اخالقي آن شهيد كه ت ثيري به

سعي و تالش وي در تحقق وحدت و هماهنگي  ،هاي نبرد داشتدر جبهه

يجـاد اتالش شهيد در  نيروهاي نظامي و رزمندگان بسيج و سپاه بود.ميان 

وح بلكـه به سط ،هـاي نبرد نبودوحدت و تفاهم منحصر به ميـدان ةروحي

 و يشارت»بارز آن تبديل شعار  ةمختـلف جامعـه هم نفوذ كرده بود. نمون

 اندر مي «سپاهي يك لشكر الهي ،ارتشي»به شعار  «سپاهي دو لشكر الهي

 اقشار مختلف مردم بود.

طي يك سخنراني  ،اهواز ةوي براي اوّلين بار در مراسم نماز جمع

توضيح داد كه ما در هيچ كجاي قرآن نداريم كه خداوند از دو لشكر الهي 

سخن به ميان آورده باشد. خداوند يك لشكر دارد. در همان لحظه مردم اهواز 

ارتشي، سپاهي يك لشكر الهي. از آن روز به بعد  با فريادي رسا شعار دادند:

طوري كه در شد، به اين جمله يكي از شعارهاي هميشگي مردم ايران

ها، مجالس و محافل مختلف سياسي و مذهبي و در پايان راهپيمايي

 شد.ها همواره اين شعار از طرف مردم به زبان آورده ميسخنراني

در حالي بود كه  يز شهيد علي صيّاد شيرازيهاي موفقيت آمكوش.

هاي گوناگون دشمن و عوامل آن در داخل كشور به روش ةجانب تبليغات همه

 سعي درايجاد تفرقه در ميان رزمندگان ارت. و سپاه داشتند.
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 )ع(واهل بيت «اهلل عليه وآله صلي » ارادت به سيامبر

اطهار ارادت خاص داشت و به امام  ةي به ائمصيّاد شيرازليع شهيد

طوري كه در به ،ورزيدعشق مي «عجل اهلل تعالي فرجه »عصرحضرت ولي ،زمان

اي را با دعاي فرج هر جلسه ،نمازهاي يوميه و همچنين در ابتداي حضورش

 .جُستتوسل مي «عجل اهلل تعالي فرجه »حضرت مهدي كرد و همواره بهآغاز مي

خود را  ،قبل ازهر عمليات «عجل اهلل تعالي فرجه »توسل به امام زمان عالوه بر

و پيروزي رزمندگان را از  رفتمي رساند و به زيارت امام رضامي به مشهد

اي سرشار پس از زيارت و تجديد قوا با روحيه د وكرآن حضرت استمداد مي

كرد و خود را براي معنويت و شجاعت مجدداً به منطقه عزيمت مي ،از عشق

 ساخت.عمليات آماده مي

 )ع(معصومين ةگاهي به محض رسيدن به قرارگاه تاكتيكي، به ائم

در  كرد.آغاز مي )ع(شد و عمليات را با نام يكي از معصومينمتوسل مي

آورد و البته خود را به زبان مي )ع(ان. همواره روايات و فرمايشات ائمهسخن

توان به معطر بودن آن از جمله مي ،بود )ع(انو امام (ص)نيز پيرو روش پيامبر

و  شهيد اشاره كرد. دركيف شخصي آن شهيد هميشه چند عطر گل محمدي

 .كردر ميش معطّگل ياس وجود داشت كه هميشه خود را به بوي خو

ان خنو عمل به س )ع(اطهار ةيكي ديگر از عاليم پيروي آن شهيد از ائم

ود. بعي بجاي آوردن نمازهاي يوميه در اوّل وقت شر (ص)پيامبر گرامي اسالم

ت را اهميت نماز اول وقبه نيروهاي تحت امرش  .،بدين ترتيب او با عمل

ه خط مقدم جبه عملياتي و درهاي . حتي در ميدان نبرد و جبههدادنشان مي

 آورد.نماز را در اوّل وقت و به صورت جماعت بجا مي
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جلسه را ترك ل وقت اوّاي حضور داشت، ، چنانچه در جلسهنمازهنگام 

پس و س كرداعت برگزار ميـاز را به جمـنم ،ر بودـپذير امكانـكرد و اگمي

امر  ه فرماندهان تحتداد. اهميت به نماز اول وقت را به جلسه ادامه ميـب

 .كردخود نيز توصيه مي
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 روحيات مذهبي 

در تمام اوقات شبانه روز  شهيد علي صيّاد شيرازي هميشه با وضو بودن:

هرگز به ياد ندارم كه او  ،با وضو بود. در مدت پنج سالي كه همراه شهيد بودم

ر جاي ديگر از جبهه و حتي بدون وضو باشد. چه در خط مقدم جبهه و يا ه

ارت بـود. به اين تـرتيب او هميشه و در ـموقع خواب هميشه با وضـو و با طه

داد كه انسان در كرد و به ديگران نيز تذكر ميهر كاري با ياد خدا زندگي مي

 اي بايد به ياد خدا باشد.هر لحظه

 بد علي صيّاد شيرازيشهيد سپه يبل از هر كاري: )عج(امام زمانايامه نماز و دعاي 

و بعد خواند دوركعت نماز مي اي،هجلس هميشه قبل از حضور در هرمكان و يا

 حالتيو  شداش دور مي. با قرائت نماز خستگي از چهرهشدضر مياح آنجادر 

 داد.خاص كه نشانة معنويت وي بود به آن شهيد دست مي

ي. سخنراني خو ،هاي مختلفني و مراسممعموالً در هر جلسه يا سخنرا

 .كردآغاز مي (…)اللهم كن لِوَليِكَ )عج(امام زمانسالمتي را با دعاي 
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 اهميت به نماز

چه  شهيد صيّاد شيرازيگونه كه گفته شد، همان نماز اوّل ويت و جماعت:

تي در مناطق در محل كار، چه در منزل و يا درحين انجام م موريت و ح

كرد و در اوّل وقت اذان كارش را تعطيل مي ،عملياتي با شنيدن صداي

 د.كرآورد. نماز در محيط كار را به صورت جماعت برگزار مينمازش را بجا مي

خواند حتي در كنار اگر تعداد افراد كم بود با همان تعداد نماز جماعت مي

 شد.در اوّل وقت و به جماعت انجام مياعضاي خانواده و در منزل نيز نماز آن شهيد 

در  ها، مسافرت ودر زمان جنگ و حتي در شرايط بحراني، در م موريت

 ها نيز نماز در اوّل وقت و اغلب به اتفاقطول مسير و حتي كنار جاده

 شد.همراهان. به طور جماعت خوانده مي

 از جمعه تهراندر نم ،هر هفته اگر در م موريت نبود ةروزهاي جمع نماز جمعه:

ها گاهي از وي به عنوان كرد. چه در تهران و چه در شهرستانشركت مي

آمد و مردم با استقبال به سخنان آن شهيد گوش سخنران دعوت به عمل مي

 كرد.به اتفاق همسر و فرزندان خوي. شركت مي ،تهران ةدند. در نماز جمعدامي

خواندن نماز  ت شهيد صيّاد شيرازييكي ديگر از خصوصيا نماز شب:

را در منطقة عملياتي مريوان همراه آن شهيد بودم. در  1363شب بود. سال 

در باالي ارتفاعات  مريوان ةدر مجاورت درياچ )ع(الشهداقرارگاه حمزه سيد 

خاست و خود را براي نماز بوديم كه هر شب قبل از اذان صبح از خواب بر مي

زير اندازي  ،ساخت. گاهي هم بيرون از سنگر در جايي خلوتشب آماده مي

 شد.مشغول مي نماز شب ةكرد و به اقامپهن مي

ال به ـان حـاند و در همـپيچه دور خود ميـويي بـپت ،واي سردـدر ه

شد مي نماز شب خستگي از وجودش دور ةدر هنگام اقام .يستادانماز شب مي
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كرد. اين با نشاط و با معنويتي خاص عبادت مي ،اي شادابو با روحيه

وضعيت در حالي بود كه هرگز در طول روز فرصت استراحت به آن شهيد 

هاي شب مشغول كار بود. وقتي كار شهيد علي داد و گاهي تا نيمهدست نمي

يافت، ابتدا نماز شب و بعد نماز مي هتا پاسي از نيمه شب ادام صيّاد شيرازي

 رفت.خواند و سپس براي استراحت به بستر ميصبح را مي
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 اويات فراغت
 اي از كار غافل نبود. زمان فراغتلحظه شهيد علي صيّاد شيرازي يرائت يرآن:

 مان حالو استراحت او در داخل هواپيما يا خودرو و در حين حركت بود كه در ه

 شد ، اگر روزه نبودشد. به محض آن كه وارد هواپيما ميبه قرائت قرآن مشغول مي

بعد از پذيرايي مختصر توسط كاركنان هواپيما، قرآني را از داخل كيف خود 

كرد. در لحظاتي آورد و تا قبل از رسيدن به مقصد شروع به قرائت ميدر مي

 كرد.اش را به خود جلب نميوجهكه مشغول خواندن قرآن بود، هيچ چيزي ت

 اكثر اوقات در شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي كمك به اعضاء خانواده:

 رفتوقت به منزل مي كه درتهران بود، ديرمحل كارش حضور داشت. هنگامي

 يافتشد. گاهي جلسات تا پاسي از شب ادامه ميصبح زود از خانه خارج مي و

خوابيد. پس از ان دفتر كارش ميـشب را در هم ةاندـند ساعت باقي مو او چ

 درخانه بگذراند، در زمان بيشتري را يافتروز كه فرصت مي ذشت چندـگ

درسي كمك  امور همان مدت به همسرش دركارهاي منزل و به فرزندان. در

 . 1زدفرزندان. درحياط منزل قدم مي كرد. گاهي اوقات روزهاي جمعه بامي

 رخاست چه دصبح زود از خواب بر مي شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي :ورزش

 ينوجود چند شد. بامنزل، ابتدا به نرم. مشغول مي چه در داخل سنگر و بهه وج

 صدمه ديدن  اصابت ترك.، تصادف و واژگون شدن خودرو و مجروحيت و بار

به سرعت  ارتفاعات مناطق عملياتي را و العبورقسمت ران پا، مسيرهاي صعب

 هاي رزمي را افراد ورزيدهكرد. ت كيد داشت كه م موريتو ورزيدگي خاصي طي مي

 راه پيمايي عالقه فراواني داشت.و ابك به انجام رسانند. شهيد به تيراندازي چ و

                                                           
 .زمان كه در منزل سازماني سكونت داشتند. آن 
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  ترتيب نظم و

ي عجيبي به نظم و ترتيب و بندپاي شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

ها دقيقاً درساعت مشخص رعايت مقررات داشت. وي درجلسات و مالقات

ايت ـكه نظم و وقت را رعراديـذيرفتن افـپ زا شده حضورمي يافت و

 داد.به آنان تذكر مي د وكركردند، امتناع مينمي

 با ها و بازديدها و اوقات خدمتي هميشهمراسم، در م موريت ةدركلي

ر دلباس نظامي بود. چون به لباس مقدس نظامي عالقه خاصي داشت، حتي 

ا ضور پيدايّام تعطيل و دركنار مردم با لباس نظامي ح رسمي، در غير مراسم

ظامي مثل ناصول  ،رغم سادگي و آراستگيدر پوشيدن لباس نظامي عليكرد. مي

ل شكوحتي جوراب. كرد م نظامي را رعايت مييعالها و نشانه ةاز هم استفاده

 .داشتنظامي  و رنگ 

كرد. شهيد لباس نظامي اقامه مي هم با اوقات نمازهاي يوميه را بيشتر

 د، بهانضباط معنوي سرشاري برخوردار بو علي صياد شيرازي ضمن آن كه از

 بند بود.پاي انضباط ظاهري نيز



 / جلوه يار 26
 

 

 گذشت و احسان به زيردستان

هاي اهواز در حركت بوديم. در نزديكي نطقه عمليات به سمت اهوازم از

رانندگي را به عهده داشت. سرباز  ما واژگون شد. سربازي به اسم جمالي خودروي

تجربگي و بي دليلرا به اهواز برساند، اما به  كه مسئوليت داشت ما قرارگاه بود

جاده منحرف و  خودروي مقابل تصادف كرد و خودرو از موقع، بابيسبقت 

 واژگون شد.

و حاج  علي صياد شيرازي، سرتيپ كريم عبادتسپهبد عالوه بر شهيد 

جدي هم در خودرو حضور داشتند كه خوشبختانه به كسي آسيب  آقا آذربون

نرسيد. شهيد علي صياد شيرازي و همراهان به سرعت از خودرو پياده شدند 

 حركت كرديم. روي ديگري به سمت اهواز دو با خو

يا  زن. وويدادها فرد مقصر توسط فرمانده مورد سررگونه معموالً در اين

 ا شهيد علي صياد شيرازي با همه سرسختي وگرفت، امّتنبيه قرار مي

ته الب يتي كه در مناطق عملياتي داشت وتوانمندي و اعتماد به نفس و جدّ

 طوري كه ت خيرداد بهسن انجام وظايف افراد حساسيت نشان مينسبت به ح

رادي خود به تعدادي از افا گاهي با تشخيصپذيرفت، امّحتي يك دقيقه را نمي

 كرد.يزد با محبت و مهرباني رفتار مكه به نوعي اشتباهي از آنان سر مي

داخل حسينيه  ند روز پس از اين اتفاق در قرارگاه عملياتي كربالچ

شيرازي  و شهيد علي صياد ـظهر و عصرـ نماز جماعت  ةجهت اقامبوديم 

 ماش برايحسينيه را ترك كرد. در همان لحظه سربازي كه چهره ،پس از نماز

گفت من همان سرباز هستم كه تصادف كردم. او را  آمد و مآشنا بود، به سمت

صورت آن سرباز را بوسيد، احوال  ايشانكردم. به شهيد صياد شيرازي معرفي 

اي يا گيركارهاي او باش كه مشكلي، مسئلهاو را پرسيد و به من گفت پي
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كردن خودرو براي. در نظر نگيرند و يا از واژگون اضافه خدمتي در رابطه با 

 وي خسارتي دريافت نشود.

ي ز واتي هماهنگي الزم با فرماندة مستقيم سرباز انجام گرفت تا خسار

 .خدمت تنبيه نكننداضافه او را با دريافت نكنند، يا 
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  ها به شهيد علي صيّاد شيرازيعاليه و ارادت شخصيت

واقع بود.  )ره(نزديكي محل سكونت امامر د شيرازي منزل شهيد صيّاد

 )ره(وقتـي از مالقات مردم با امـام ،داشــتحضــور تهران در كه اوهنگامي

ان مالقات، ـايـيافت و پس از پمي هـا حضورشد، درآن مالقاتمطلع مي

كند. حتي زماني كردند كه براي آنان سخنرانيواست ميـردم از وي درخـم

خواهان  آمدند ومنزل مي منزل حضور نداشت، مردم به درِ كه شهيد در

 شدند.يوي م مالقات حضوري با

بود  نساير مسئوال كه همراه باحتي هنگامي مردم به آن شهيد ةعالق

كشوري جالب توجه بود.  ناحترام براي مسئوال اين عالقه و آشكار بود و متمايز و

حضور مداوم  نيز با خالصانه وجود داشت، او اي متقابل ومردم عالقه بين شهيد و

ات گوناگون و ترغيب رزمندگان به هاي عمليريزينظارت برطرح خود درجبهه و

 بود. شادكردن مردم ايران در صدد جلب رضايت الهي و ،دفاع از مرزهاي كشور

هاي فرهنگي، سياسي و ديني هم به عموم مردم، شخصيت عالوه بر
اهلل ها آيتشيرازي ارادت داشتند. يكي از اين شخصيت شهيد علي صياد

الت و عقايد آن كمـا ةـو شيفت ايشاندان ـد يكي از مريشهي .بود1الدّينيبهاء
زيارت  از بعد قدر بود و در سفرهاي خود به شهر مقدس قممرجع عالي

دركتاب  رفت. دراين راستاايشان مي به ديدار (س)حضرت معصومه

                                                           
در نهيم فروردين ماه  ، حضرت آيت اهلل حاج آقا رضا رهاء ا ديني. عا م رراني، فقيه عارف و پارسا1

شمسي ره دنيا آميد. تدريس شصت سا ه و تهيذيب سراسر عمر ايشان، دانش پژوهان  1283

هاي معرفت رخشيده و صاحب رصيرتي ژرف كرده است. ايشان در روز جمعه رسياري را جرعه

 داع گفتند.دارفاني را و28/4/1376
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 يدينـالاهلل العُظمي بهاءرت آيتـحض ةنامدگيـاق )زنـسيري درآف
 : 1چنين آمده است( «رحمت اهلل عليه»

 اهلل بهاءالدينيسال باحضرت آيت17 حدود «شهيد سپهبد علي صيّادشيرازي»
او را  ،اين مكتبر بود. شاگردي او د ايشان ةت پرودسمراوده داشت و د
، كردبير ميتعگونه او ايناخالص ساخته بود. آقا از  اخالق و استادي ورزيده در

يك روحاني است كه يك مشت روحاني را به دور خود جمع  آقاي صيّاد»
 «كرده است.
 شديم به اين نكته پياهلل بهاءالدّيني ميمنزل آيت اي كه واردلحظه

 داخل حسينيه منتظر شهيد است و فرزند آن مرحوم جهت برديم كه ايشان درمي
ي شهيد را دركنار خود جاي هاء الدّيناهلل بآمد. آيتمنزل ميدرِ استقبال به 

برخورد  ايشانصميميت و عالقه با  ،و بارفتار و گفتاري سرشار از محبت دادمي
 كرد.مي

ي بعد از اقامه اهلل بهاءالدّينانجاميد، آيتگاهي كه مالقات به طول مي
را به اتفاق همراهان دركنار  هاراو نداد مي نماز جماعت سفارش تهيه غذا

ي اهلل بهاءالدّينن بود كه آيتـاي ،كردند. يكي از نكات جالب مالقاتيكديگرصرف مي
 كرد.داشت مي را ياد آنهاداد و شهيد ذكر ميـنكاتي به شهيد ت

 اهللزماني كه به مالقات مرحوم آيت» گفت: بعدها شهيد دراين مورد مي
بايستي به آنها عمل گفت كه ميرفتم، ايشان نكاتي رابه من ميي ميبهاءالدّين

وي همان مسائل را  ،كردمكنم، اگر مسائل مطرح شده را به عللي عمل نمي
دادم، نكات كرد و اگر مطالب مطرح شده را انجام مييادآوري ميدوباره 

ن پديده برايم جالب بود، چون بدون آنكه فرمود. و ايجديدي را به من مي
 من حرفي به ميان آورم، ،آن مورد در اهلل بهاءالدّيني از من سؤالي بكند و ياآيت

 .«آمدداد خود بيانگر عمل يا عمل نكردن من به شمار مينكاتي را كه تذكر مي

                                                           
 كتاب سيري در آفا  چاپ اوّل انتشارات تهذيب. 214صفحه  .1
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  المالرعايت بيت 

 المال دقت نظر كافي داشت.درمصرف بيت شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

 جهت مصرف شود. هميشه به افراد تحت امره قند بينبود يك حبّ حتي حاضر

ند كه حتي كنطوري عمل  المال باشند وداد كه مواظب بيتخود دستور مي

 خسارت وارد شدن به اموال جلوگيري شود. االمكان از صدمه و

 هنبـه و پنجشـدوشنب ،هـاي شنبـروزه شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

كرد و غذاي قناعت مي گرفت، هنگام افطار به غذاي سربازخانهروزه مي

هاي منزل سازماني از قبيل تعميرات، اغلب كرد. هزينهديگري استفاده نمي

ت جديد ها موكشد. حتي يكبار كه پس از سالتوسط خود شهيد پرداخت مي

 را پرداخت كرد.آن  ةنصب شد، نصف هزين انشدرمنزل

المال ها درمصرف بيتدر همه زمينه شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

نوشيدني  متعهد بود. در استفاده از خودرو، منزل سازماني، خوراكي و دقيق و

 هميشه براساس موازينمواردي كه مربوط به ارت. و اموال عمومي بود،  ساير و

 داد.اين به ديگران نيز همواره در اين مورد تذكر مي كرد. عالوه برشرعي عمل مي
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 شخصي از اتومبيل ارتش ةدو روز استفاد

علي صياد شيرازي خراب شد و آن را به  سپهبد يك بار اتومبيل شهيد

ماند، ميتعميرگاه برد. چون اتومبيل ايشان يكي دو روزي بايد در تعميرگاه 

تان را در اختيار ، شما زحمت بكشيد اين پيكانمانبه من گفت: آقاي خُ

. پيكان را دراختيار ـ  پيكان متعلـق به ارت. بودـ خانـواده مـا بگذاريـد. 

 آماده شد و آن ايشانخانواده شهيد علي صياد شيرازي قرار دادم. وقتي اتومبيل 

 : ماشين شما چند روز در اختيار خانواده ما بود؟ندفتگ ،ندرا از تعميرگاه آورد

 ستفادهوز ااتومبيل مرا ببريد به اندازة دو ر ندجواب دادم: دو روز، گفت

ز اين . ااجرا كردم را دولتي كنيد تا من چيزي مديون نباشم. و من هم دستور

 موضوع غير از شهيد و من كس ديگري مطلع نشد.
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  سبسرواز در شرايط جوي نامنا

ليت خطير ئودرتمام مدتي كه مس شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

م از يروزي و داطور شبانهه را به عهده داشت، بارت. فرماندهي نيروي زميني 

نظارت بود، حتي در بدترين شرايط جوي  حال بازديد و در اي به نقطه ديگرنقطه

مقصد او با هواپيما  شد. از تهرانمتوقف نمي ،كنترل او از مناطق عملياتي مرزي

از آنجا  .بود باخترانو  ، اروميهسنندج، ، دزفولاميديه، به شهرهايي مثل اهواز

شد كه اعالم مي خلباناز طرف رفت. گاهي مي نظر باخودرو به نقاط مورد

دهد، درجواب وي و پرواز و فرود را به ما نمي ةوضعيت آب و هوايي موجود اجاز

فق شديد چه ورا انجام دهيد، اگر م : شما سعي و تالش خودندگفتيا خلبان مي

 آييم.نزديكترين فرودگاه به منطقه عملياتي فرود مي در ،بهتر و اگر هم نشديد

ي براي پرواز اصالً مناسب نبود، بعد از حركت جوّ يكباركه شرايط

كرديم. شهادتين من و تعدادي از همراهان آهسته شروع به خواندن  ،هواپيما

تشييع جنازه خواهند كرد.  تهران به شوخي به ديگران گفتم فردا ما را در

: اين چه حرفي ندترضانه گفتمع اين جمله را شنيد و شيرازي صيّاد شهيد

كرديم آن شرايط كه ما سراسيمه بوديم و سعي مي زنيد؟ دراست كه شما مي

اطمينان  كمال آرام. ور عادي نشان دهيم، شهيد د را خونسرد و خود

 كرد.قرآن قرائت مي ،خاطر

يات، قبل ازهر عمل شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي ي:يعمليات شناسا

كرد. پس از بررسي كليه جوانب و شركت مي منطقه عملياتدر شناسايي 

نيروهاي  از وضعيت نيروهاي دشمن و چگونگي استقرار آنان و بازديد مستمر

 ،شد و شهيدريزي ميبرنامه ،گاه مراحل مختلف عملياتخط مقدم جبهه، آن

 ريزي عمليات نظارت داشت.خود در طرح
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شديم قدر به مواضع نيروهاي دشمن نزديك ميدر شناسايي، گاهي آن

شنيديم ، ولي به خواست خداوند كه صداي سربازان عراقي را به وضوح مي

موفقيت به انجام  ي بايشد و شناساهيچ وقت دشمن متوجه حضور ما نمي

رسيد. البته دقت نظر شهيد و اهميت به نكات نظامي و تذكرات و مي

 هاي شناسايي داشت.زايي درموفقيت گشتيسهب راهنمايي توسط وي ت ثير

شهيد  و خود شدانجام مي 214 شناسايي به وسيله بالگرد ،در بيشتر اوقات

 كرد.توجيه مي منطقه عملياتي را هخلبان را به عهده داشت و فرماند هدايت بالگرد و

امل شهيد و ها بارها نيروهاي عراقي به سمت بالگرد حيينوع شناسادراين

كردند. يك بار بالگرد مورد هاي مختلف تيراندازي ميهمراهان. باسالح

قرار گرفت كه با در منطقه عملياتي سردشت اصابت تير مستقيم دشمن 

عنايت الهي غير از جراحت سطحي شهيد و تعدادي از همراهان. اتفاق 

 ست وخاك كشورمان سالم به زمين نش ناگوار ديگري نيفتاد، بالگرد در

 دند.كرنماز شُكر به درگاه الهي  ةبه اقام اقدامسرنشينان آن تمامي 
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 ي از عنايت الهيهايجلوه
  

در باالي ارتفاعات بوديم. قبل از آغاز عمليات قرار بود  در عمليات قادر
سنگري در آنجا احداث كنيم. وسايل ساختن سنگر را به محل مورد نظر برديم 

ها مانع از ساخت ها و سنگا وجود صخرهعبارت بود از گوني، بيل و كلنگ. امّكه 
هاي سخت را بشكافد. به سنگر بود. حتي دستگاه حفاري هم قادر نبود سنگ

همين دليل به شهيد علي صياد شيرازي گفتم: اگر اجازه بدهيد سنگرها را در 
: ندگفت و ندموافقت كرد شانيااز قلة آن بنا كنيم كه  تردامنة ارتفاع و كمي پايين

 دانيد جاي مناسبي است، سنگر درست كنيد.هركجا كه خودتان مي
 اسهم ،از شن ،مكان مناسبي يافتيم، اما هرچه اطراف را جستجو كرديم

ت در اي نداشتيم و بايد بدون سنگر در شب عملياخبري نبود. چارهو خاك 
واع ان با ،ات نيروهاي عراقيشديم. پس از شروع عمليه مستقر ميـان نقطـهم

را  ررتفاع مزبوهاي دوربرد منطقه عملياتي و از جمله اگلولهها سالحو اقسام 
فاع ارتر د مين كردند. سربازاني كه به عنوان ت گلوله باران ،كه ما مستقر بوديم

اند. رس مستقر بودند يا به شهادت رسيدند و يا موج انفجار به آنان صدمه
 بمباران ن در فاصله بيست متري از بين رفتند. وقتيخودروهايماحتي 

كدام از ما اعم از چمطمئن شدم كه هي ،هواپيماهاي دشمن شروع شد
 زميني و ديگر همراهان وي زنده نخواهند ماند. نيروي فرماندهي 

يرو دة ندر منطقه شايع شد كه فرمان ،پس از بمباران منطقه و اطراف ما
. چون كساني كه شاهد بودند، هرگز تصور اندو اطرافيان. شهيد شده

 خصوص وقتي چشم آنها به خودروهايكردند كه ما زنده بمانيم. بهنمي
 ايم.متالشي شده ما افتاد. يقين كردند كه همگي ما به شهادت رسيده

 ،ا غير از يك سربازها مجروح شديم، امّمن و اكثر بچه بمباران، دراين
در  كه سرباز فرماندهي استالزم به ذكر نشد.  كسي شهيد)آبدارچي( فرماندهي 
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روز بود كه در منطقه  50شهيد شد. سرباز، در حدود بي. از  عمليات قادر
معظمه مشرف شده  ةحضور داشت پدر و مادرش جهت اعمال حج به مك

و  هاي كه در آن محل بود خود را رساندرودخانه بهبودند. سرباز در همان روز 
خواست به ميخودش را شستشو داده و غسل شهادت انجام داده بود و 

ابت صاستقبال پدر و مادرش برود كه در اين عمليات در لحظة اذان ظهر در اثر ا
ترك. به زير گلوي. به شهادت رسيده و موفق به ديدار پدر و مادرش نشد. 

ر آن شرايط جز ي بود كه زنده ماندن داي دشمن به حدّشدت گلوله باران نقطه
به عنايت و مساعدت خداوند، امكان نداشت. كمك خداوند به ما در شرايطي بود 

 كرد.مياصابت گلوله كه حتي در فاصله دو تا سه متري ماهم 
 ن رفت.ميا بعد از آن كه گرد و غبـار ناشـي از اصابت گلوله بـه زمين از

متي ام! وقتي از سالدهسرم را بلند كردم، تصورم اين بود شايد به شهادت رسي
، خودم مطمئن شدم، خودم را حركت دادم، به سمت محل اصابت گلوله رفتم

محل  شهيد علي صياد شيرازي و چند نفر ديگر در شيارها جاي گرفته بودند،
 تر بود. م 3حدود اصابت گلوله تا ما كه تقريباً در نزديكي يكديگر بوديم فقط 

نماز  ةشهيد علي صياد شيرازي درحال اقامز تر اپايين حاج آقا آذربون
بود و در لحظه اصابت گلوله به نمازش ادامه داده بود. خودم را به او رساندم، 

قبالً ثبت نـام  ،به شوخي به وي گفتم، كساني كـه قرار بـود شهيد شوند
 رسي! خيرايـن حالت حتماً به شهادت مي اند، شمـا فكر كـردي درشده
اي شروع به خنديدن كرد. شهيد علي طور نيست! آقاي آذربون چند لحظهاين

 م به وي چشم دوخته بود.صياد شيرازي نيز با تبسُ
عمليات در شب قبل انجام ـ به اتمام رسيد  صبح روزي كه عمليات قادر

، بود، شهيد علي صياد شيرازي، شهيد آبشناسان 5/8 ساعت ـشده بود
، 23، سرهنگ آقا محمدي از لشكر، فرمانده تيپ هوابرد شيرازيسرهنگ محمد

و حاج آقا  ـ جانشين شهيد آبشناسانـ  و سرهنگ زوالت سرهنگ گلستانه
 ةولحانه بوديم كه ناگهان گلدورهم نشسته بوديم و مشغول صرف صب آذربون
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شد. يك ترك. از گلوله  اي در نزديكي ما به زمين اصابت كرد و منفجرخمپاره
صبحانه قرار داشت، قندها به روي زمين  سفرهبرخورد كرد كه در وسط به قنداني 
 پاشيده شد.

هنوز داغ و گداخته بود، با دست ـ ترك. را با يك دستمال برداشتم، 
علي صياد شيرازي در كنار من نشسته بود، سپهبد شهيد  ـقابل لمس نبود

بده به من، ترك. را بدون  :گفت .ترك. است :چي شد؟! گفتم مانگفت خُ
توجه به داغي آن در كف دست شهيد گذاشتم، دست. سوخت و سريع آن را 

 به روي زمين انداخت.
ا بشان ن دادم. ايو به شهيد نشا مداشت وقتي ترك. سردتر شد، آن را بر

 حلقه سفرهما كه دور  ةدقت به آن نگاه كرد و گفت: اين ترك. از هم
ست. رده اكرده و به قندان برخورد ك كدام عبورايم، بدون برخورد با هيچزده

 ودهد خواهد با اين حركت، عنايت و لطف خودش را به ما نشان بخداوند مي
 اند.ما را در اين انديشه و ايمان به يقين برس

 

 هاي زاينده رودمرغابي
حال  در به سمت اصفهان هواپيماي جت فالكنيك فروند داخل  در

كرد. سرنشينان لرزش به شروعيك لحظه حركت بوديم. ناگهان هواپيما  پرواز
ي افتاده كه دانستيم چه اتفاقهيجان و وحشت شدند. نمي كنجكاوي، دچار

طوري كه هواپيما در روي آسمان اصفهان به شدت به لرزه و تكان افتاد، به
 كرديم، از حركت باز بماند و سقوط كند.هر آن تصور مي

بيان كرد و  هاي زاينده رودكرديم. وي علت را پرندهالؤاز خلبـان س
و به داخل  نداپيما برخورد كردرود به هوهاي زايندهگفت: تعدادي از مرغابي

تر به زمين بنشينيم. خلبان هواپيما اند و بايد هرچه سريعموتور هواپيما رفته
 نشست. باندرا، با همان حالت لرزش به باند فرودگاه رساند و به روي 
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 واپيماهور قبل از بقيه هواپيما را ترك كردم و به سمت موتور آن رفتم. موت
دند ما رسانوقتي خود را به هواپي ن امدادها شده بود. مسئوالهاستخوان پرند ازر پُ

ه و به اين موضوع پي بردند، با تعجب و هيجان گفتند معجزه شده است ك
رازي ايد. خلبان به شهيد علي صياد شيهواپيما سقوط نكرده و شما زنده مانده

 .ه دهيمز ادامواو ما ديگر قادر نيستيم به پر آسيب ديدههواپيما  دو موتور گفت: هر
گفت: اگر حتي يك خلبان هواپيما هم از اين اتفاق متعجب بود و مي

ه كه اندازد. حال چطور شدكبوتر به داخل موتور برود، موتور را از كار مي
 ور ازموتهواپيما سقوط نكرده است؟  ،هشت پرندهبي. از حداقل با برخورد 

 بود.چيز ديگري ن جز امداد الهي است؟! كار نيفتاده
 

 ظمه غلي مواجه شدن با
  از خسروآباد 64سال ، روز بيست و دوم بهمن ماه 8 هنگام عمليات والفجر

حركت  در اهواز اي به نام گلفبه سمت منطقه 214 با يك فروند بالگرد
 به اتفاق وزير دفاع به منطقه آمده بودندملي منيت ا كميسيونكرديم. اعضاي مي

 .كرداي با حضور آنان، شركت ميبايد شهيد علي صياد شيرازي در جلسه و
هاي اهواز مه غليظي وجود داشت كه خلبان قادر نبود بقيه راه را در نزديكي

ا، محل ـج: همينندان گفتـادامه بدهد. از شهيد كسب تكليف كرد، ايش
 رويم. دا كن، بقيه راه را خودمان ميـراي فرود پيـمناسبي ب
 اهواز ـ آبادان ةآن كه از بالگرد پياده شديم، چند دقيقه كنار جاد از  بعد
تا آنكه يك آمبوالنس را ديديم كه به سرعت به سمت منطقه عملياتي  ايستاديم

خود را مبوالنس را متوقف كردم و در حركت بود. آ مجروحين عملياتي جهت محل
گفتم: فرماندهي نيرو براي انجام يك م موريت به اين آمبوالنس معرفي كرد، 

احتياج دارند. راننده به سرعت دور زد و ما سوار شديم و به سمت اهواز حركت 
 كرديم.
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براي  64بهمن سال  22روز  اهوازوقتي به داخل شهر رسيديم، مردم 
آمبوالنس خودروي ديگري  ها آمده بودند، و اگر غير ازيمايي به خيابانراهپ

پذير نبود چون آژير آمبوالنس را به كار شد، هيچ حركتي امكاننصيب ما مي
كردند. به اين خود و به سرعت راه را براي ما باز ميانداختيم و مردم خودبه

 شيرازي كه شهيد صياد درحالي ،طريق ما به موقع به محل مورد نظرمان رسيديم
رسيد، با لبخندي گفت: تجربه خوبي بود از اين وضعيت خرسند به نظر مي

 گونه مواقع از آمبوالنس استفاده كنيم!اين كه در
گونه موارد كه با مه مواجه شديم زياد اتفاق افتاده بود. از جمله از اين
 ( عازم منطقه عملياتي بوديم.فالكن با هواپيما )جت كردستانعملياتي درمنطقه 
برف و مه غليط بود. خلبان گفت:  ،اي رسيديم كه پوشيده از ابربه منطقه

 بينم، شهيد علي صياد شيرازيتوانم بنشينم. من جايي را نمينمي جناب سرهنگ
 : سعي كنيد بنشينيد. اتفاقي افتاد به مسئوليت خودم.ندگفت

 را بخوانيد! شهيد علي صياد شيرازي شهادتينها گفتم: سته به بچهمن برگشتم آه
ها دارند پاسخ دادم: جناب سرهنگ بچه !يهچ ن!مارا شنيد و گفت: خُ امزمزمه

ند: االن وقت اين گفتايشان  ـ خواندندمي شهادتينواقعاً ـ  خوانندرا ميشهادتين 
كسي نيست كه يعني د به مسئوليت من، گوييگفتم: شما وقتي مي كارها نيست.

در همان حال مشغول خواندن قرآن بود كه به ياري مسئوليت را قبول كند! شهيد 
خداوند متعال هواپيما با درايت خلبان و مهندسين پرواز به سالمت در فرودگاه 

د به زمين نشست. و پس از خواندن نماز شكر همگي به وسيلة يك فرون سنندج
)پنجوين( حركت  به سمت منطقة عملياتي پاسگاه گرمك عراق 214 بالگرد

 كرديم.
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 كار در تمام لحظات شبانه روز 

ثراً علي صياد شيرازي آن بود كه اكسپهبد يكي از خصوصيات بارز شهيد 

ق ين دقايادر حال خدمت بود.  ،دقايقي كوتاهبراي جز ساعت شبانه روز را به 24

گذشت. نمازهاي واجب و نماز شب به استراحت مي ةاجراي فريضبراي به جز 

 خوابيد.اي به نقطه ديگر، ايشان ميهم داخل اتومبيل و درحال حركت از نقطهآن

 صبح يك روز جمعه، به وسيله يك فروند 1365عنوان نمونه در سال به

صبح  5/8كرديم. ساعت ميحركت  يزداستان به سمت  هواپيماي جت فالكن

رفته و با ايشان ديدار و امام جمعه شهرستان يزد  اهلل خاتميبه منزل آيت

هاي نماز در سخنراني قبل ازخطبه . قبل از نماز جمعه يزد، شهيددكرمالقات 

. بالفاصله پس از پايان سخنراني به شهرستان شركت كرد شهرستان اردكان

 هاي نماز جمعه در اين شهر برگزارد رفتيم، سخنراني شهيد بعد از خطبهميبُ

)حوزه علميه شهرستان شد. دوباره براي سخنراني ديگر به شهر اردكان 

  رفتيم.اردكان( 

منتظر چنان هم ،بودند بعداز اتمام نماز جمعه مردمي كه در شهر بافق

بود كه براي  بعداز ظهر 5/4شهيد علي صياد شيرازي بودند و ايشان حدود ساعت 

مردم بافق سخنراني كرد. مردم شهر بافق با شور و اشتياق فراواني در هواي 

 بودند.نشسته گرم تابستان، منتظر ورود شهيد 

درآن روز شهيد در سخنراني چهار شهرستان شركت كرد. به هر شهري 

گوسفند، گاو و شتر در مقابل شهيد ذبح  تعداديمردم  ،شدارد ميكه و

ها بالفاصله علي صياد شيرازي پس از اتمام سخنرانيسپهبد شهيد  .كردندمي

حال  كرد. وي چند ساعتي را در آنجا دراز يك مركز نظامي ديدن در بافق

اي استراحت ن نظامي گذراند. بدون لحظهمسئوال بازديد و جلسه با
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رفتيم. همراه  اهلل خاتميبه منزل آيتشنبه هاي طلوع آفتاب روز بعد نزديكي

ن محلي از جمله استاندار، فرماندار، چند تن از شهيد تعدادي ازمسئوال

نيز حضور و لشكري  …هاي نظامي و كشوريو شخصيتدگان مجلس ننماي

 استراحتي كنند.  داشتند. آنان هم نتوانستند در اين مدت

روز  15برسم بايد بروم و  به من گفت: اگر به تهران از نمايندگانيكي 

روز را فقط بايد استراحت كنم! به ايشان  15مرخصي درخواست كنم و اين 

 در منطقه عملياتي همين .است فرماندهگفتم: اين يكي از كارهاي معمولي 

گيرد. ام ميـخطرات انجواع و اقسام ـان دشمن با انبارگلوله زير وقفه دركار بي

 در آنجا هيچ تفاوتي مابين شب و روز وجود ندارد.

 جت فالكن اقامه شد. و بالفاصله با هواپيما خاتمي اهللنماز صبح در منزل آيت

در صبح  5/8زي ساعت شهيد علي صياد شيرا ، زيراحركت كرديم به تهران

به بدون وقفه دانشكده افسري براي دانشجويان كالس داشت و او خود را 

 رساند.دانشجويان كالس 
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 1جنگهاي چريكي

 ادهايمانند هر فرد ايراني اخبار و رويد .هجده سال داشتم 1358سال 

ه معه رواج يافته بود كيّام شايعاتي در جااكردم. در آن گيري ميانقالب را پي

چنين  نظمي در ارت. بود. دريكي از آنها دربارة از هم پاشيدگي و بي

شور اي از كهر روز در نقطه ،عناصر ضدانقالب و عوامل خود فروخته ،شرايطي

ان هاي آنان دركردستترين فعاليتكردند كه حاداقدام به آشوب و اخالل مي

حساس دولتي  به شهرها و مراكز طوري كه با حملهبه وقوع پيوست، به

 هاي نظامي را نيز به تصرف خود در آوردند.پادگان

 در كردستان ،تحركات توسعه طلبانة دشمنان انقالب حاليكه هر روز در

را به عنوان فرماندة عمليات  يافت، نام سرگرد علي صيّاد شيرازيافزاي. مي

اي اولين بار از طريق اخبار صدا و سيما شنيدم. به تدريج با كردستان بر

هايي كه رزمندگان ارت. به فرماندهي سرگرد علي صيّاد شيرازي در موفقيت

آوردند، شنيدن نام وي براي مردم ماية خرسندي و كردستان به دست مي

 پيام آور شادي و پيروزي بود.

يك نظامي سلحشور و فداكار و  احساسم اين بود كه علي صيّاد شيرازي 

معتقد و جنگجويي شجاع و كاردان است و به همين  ،يك انسان با ايمان

 را داشتم. علت آرزوي ديدن او

                                                           
تهران  4در تهران متو د شد، تحصيالت ارتدايي و متوسطه را در منطقه  1340. محمد فشكي در سال  1

در سال  پس از طي دورة پياده، هوا ررد، حفاظت شخصي و... شد. وارد ارتش 1359گذراند و در سال 

در اين سمت مشغول  1365ن يكي از محافظين شهيد صياد شيرازي انتخاب و تا سال عنواره 1363

 خدمت روده است.

 را ايشان ريان نموده است. 47تا   29خاطرات از صفحات 
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ايّامي كه خبر ستون اعزامي رزمندگان به فرماندهي سرگرد  در

شد، با عجله از صدا و سيما پخ. مي و سردشت به بانه صيّاد شيرازيعلي 

كردستان  طور داوطلب متقاضي حضور دربه حوزة نظام وظيفه رفتم و به

اعزام شديم و  گروه ديگري براي آموزش به پادگان چهل دختر به همراهشدم. 

چتربازي را  و هاي هوابرد، دورهشيراز هوابرد 55آموزش مقدماتي، در تيپ از  بعد

 گذرانديم.

)سردشت( اعزام شود، به  م موريت يافت به كردستان هوابرد 158گردان

 158فرماندة آن منطقه بود. من هم به گردان جايي كه علي صيّاد شيرازيهمان

 رسم.بود كه در مدت كمي به خواسته و آرزويم مي بم و برايم جالمنتقل شد

و  پياده شديم وسيلة بالگرد در ارتفاعات اطراف پادگان سردشته ب 1359سال 

ما  اين مدت با آن كه ضدانقالب ماه در آن منطقه مستقر بوديم و در9 مدت

نه تنها كاري از پي.  در سردشترا در محاصره داشت، امّا به علت حضور ما 

  بلكه چند ارتفاع مهم را هم تصرف كرديم. ،نبرد
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 در خوزستان

جنوب  ةمدت نه ماه در سردشت بوديم و بعد هم گردان ما به منطق

، فالحي مستقر شديم. پس از شهادت سرلشكر اعزام و در سوسنگرد

 به فرماندهي نيروي زميني 1به جاي سرتيپ ظهيرنژاد ي صيّاد شيرازيسرهنگ عل

هاي جنوب آتشباران بود، جبهه1360منصوب شد.روزهاي اواخر مهرماه سال

 .هاي دشمن و چه تاب. سوزان آفتاببود. چه آت. گلوله

گلوله باران دشمن  بعدازظهركه همه از شدت گرما و 2 يك روز ساعت

نگران از تك  سنگرهاي خود پناه برده بودند، در پشت خاكريز جبهة دهالويهبه 

در داخل خاكريز بودم  7هاي آر.پي.جيپخ. گلوله باني ودرحال ديدهدشمن 

چهار در فاصلة چند متريم متوقف شد.  ـ جيپـ  نظاميخودرو يك كه 

يك  داشت كه سرنشين جلوي آن از جيپ پياده شد و به طرفم آمد. سرنشين

كاله آهني با تور استتار در سر و تجهيزات كامل جنگي به همراه داشت. با 

اي مصمم و لحني صميمانه سالم كرد و بعد از احوالپرسي نام و نشانم چهره

ه ال كرد و بعد از خداحافظي بؤرا پرسيد و دربارة وضعيت منطقه چند س

 دم كه آن شخص كسيشسمت هويزه مسيرش را ادامه داد. بعد از رفتن او متوجه 

 نيست. همان كسي كه آرزوي ديدن. را داشتم.  علي صيّاد شيرازي سرهنگ جز

 كردم كه روزي فرا برسد كه تمام شبانهبيني نميپي. درآن موقع هرگز

كه دوسال ا آن روز فرا رسيد. بعد از آنباشم. امّ اين فرماندهكنار  روز در

ارت. استخدام شدم و بعد از  ام را به پايان رساندم، درخدمت سربازي

محافظين شهيد  يكي از ؛عمومي و حفاظت شخصيت ،مقدماتيگذراندن دورة 

                                                           
شهيد وي ره جاي عهده داشت، سرتيپ ظهيرنژاد تا آن زمان فرماندهي نيروي زميني را ره .1

 د.شره رياست ستاد ارتش منصوب  ،اهلل فالحيسر شكر و ي
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و ساير م. در آن ايّام منافقين به دنبال ترور وي شد علي صيّاد شيرازي

بودند، من و تعدادي ديگر، قبل از حضور هي لّالالن انقالبي و حزبمسئو

شديم و همه محل را فرماندهي درمحل مورد نظر با لباس شخصي حاضر مي

علي صيّاد  سرهنگبه دفتر  ،كرديم. حدود سه سال بعدمي )كنترل(پاي. 

 عنوان يكي از محافظين ايشان مشغول خدمت شدم.شيرازي احضار و به
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 احت در صندلي عقب اتومبيلاستر

با انضباط، دقيق، با ايمان،  بسيار شيرازي داعلي صيّ سپهبد شهيد

تحرك و از جان گذشته بود. محافظ چنين شخصي،  ده، بايشناس، ورزوقت

ها و مشكالت خاص خود را داشت، امّا براي من كه از صميم قلب محدوديت

 سختي نبود.وي را دوست داشتم كار 

گذراند. با آنكه بيشتر اوقات را درجبهه مي شهيد علي صيّاد شيرازي

براي  يبود، وقت )ره(تر از بيت امام خمينيكمي پايين منزل ايشان در جماران

كرد و ما هم با خودرو ديگري به مي از جلوي منزل خود عبور )ره(مالقات امام

رود ولي با ميه به منزل هم ـكرديم كيـم دنبال وي در حركت بوديم، فكر

كه مستقيم و خيلي با  شدكه بعد از مالقات به ما اعالم مي ديديممياوري ـابـن

فرود  هوازرويم. يك ساعت بعد در فرودگاه امي سرعت به فرودگاه مهرآباد

يم. استراحت شهيد علي شدمنطقة عملياتي ميعازم آمديم و بالفاصله مي

صيّاد شيرازي معموالً در روي صندلي عقب اتومبيل آن هم در حركت بود. 

جنوب و هاي نبرد طور شبانه روز درحال بازديد و جلسه و ديدار از منطقهبه

 بود. و با رزمندگان و فرماندهان …غرب و
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 عمليات يادر

 در عمق خاك عراق ـ نيروي زمينيـ كه توسط ارت.  در عمليات قادر

 زير آت. سنگين« دراو»در ارتفاعات  انجام گرفت؛ شهيد علي صيّاد شيرازي

ه ك كه آسيب پذيرهم بود، بدشمن در داخل يك سنگر كوچهاي گلولـه

 ماند اي منتظررد. لحظهـكدايت ميـر را هات قادـسيم عمليوسيله يك دستگاه بي

به او جواب بدهد،  ـهوابرد 55تيپ  هفرماندـ  ديـّرتضي محمـتا سرهنگ م

سبانده بود، خواب. برد. سيم را به گوش. چطوركه گوشي بيهمان

موضوع را به يكي از افسران ستاد اطالع دادم و او هدايت عمليات را به عهده 

گرفت، امّا تنها چند دقيقه بعد با انفجار يك گلولة توپ در نزديكي ما بيدار 

 د.كرشد و خود عمليات را رهبري 



 49خاطرات محمد فشكي /  

 

 هدايت آتش در خط مقدم

انجام شد، درجايي كه كلية نيروهاي  در منطقة كردستان عمليات قادر

درآنجا حضور داشتند و از نظر  هايي از نيروهاي مخالف ايرانو گروه مخالف عراق

كه  علي صياد شيرازيسپهبد شهيد  ،آن شرايط امنيتي خطر فراواني داشت. در

آت. بسيار سنگين نيروهاي عراقي،  در حضور داشت، زيردر خط مقدم عمليات قا

 120اندازيك قبضه خمپاره و 105هدايت عمليات، يك دستگاه توپ  عالوه بر

باني دقيق ديده شخصاً در اختيار داشت و مستقيماً با را يك ميني كاتيوشا و

خودم درآنجا حضور نداشتم و اين همه  داد. اگرراي آت. ميدستور اج

ضمن آن كه شد. ديدم هرگز باورم نميشجاعت و پايمردي و اخالص را نمي

 هاي او از توان و قدرت من خارج است.ها و شجاعتبيان همة رشادت
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 انهدام تانك دشمن

سول علي صياد شيرازي ارتفاع مقابل )سرسپهبد اين عمليات شهيد  در

 ـكاله سبزهاـ نيروهاي مخصوص  23داد، و لشكر هدف قرار ميرا ( و سرسپندار

ساعت قبل در  24از ،به همراه فرماندة شجاع خود شهيد حسن آبشناسان

 در هوابرد 55ند و تيپ پيرامون آن ارتفاعات مشغول نبرد تن به تن بود

 چپ آنان وارد عمل شده بود.سمت 

به  ارتفاع سرسولاز با شناسايي كاملي كه  شهيد علي صياد شيرازي

و بالگرد در  هامشاهده كردكه نيروهاي عراقي به وسيلة كاميون دست آورده بود،

نظرگرفتن كلية  كنند. با دري كماندو پياده مياطراف آن ارتفاع حساس نيروها

گراي  ةنكات تاكتيكي از جمله دقت در حفظ جان رزمندگان ارت.، با محاسب

دستور  ،داد، به آتشباري كه در اختيارش بودميكه خود انجام  يبسيار دقيق

تاريخ هيچ  اي بسيار ديدني بود، اتفاقي كه نمونة آن را درآت. داد صحنه

ز يك فرمانده سراغ نداريم، امّا در آن روز بارها اتفاق افتاد و جنگي ا

 شهيد علي صياد شيرازي در خط مقدم جبهه دركنار سربازان ضمن هدايت عمليات،

 سابقه نيروهاي تكاور عراقي را به هالكت رساند.وارد نبرد شد و با رزمي بي

تجاوزان م ها و هالكتهـار گلولدود و آت. و انفج از ارتفاع سرسول 

به ، و نه دوربين قادر ، نه زبانوجود آورده بود كه نه قلمهاي را بعراقي صحنه

كه زير آت. متراكم ها نيست. در شرايطياي از آن صحنهگوشهبيان و خلق

درميان  ،هاي تانك قرار داشتيمهاي توپخانه، خمپاره، بالگرد و گلولههـگلول

سختي ناباوري يك تانك عراقي عربده كشان و با تحمل  باكمالدود و آت. و 

خودش را به باالي ارتفاع مقابل رساند و در حالي كه برجك آن  ،فراوان

 ،در پشت خاكريز مخصوص تانك مستقر شد و به سرعت ،مشخص بود
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كشيده و  طوري كه ما درازبه سمت ما اجراي آت. كرد، به ،بارچي تانكتير

 توانستيم سرمان را باال بياوريم.يحتي به سختي م

همان  در ريد.ما را بُ نمستقيم توپ و تير بارش اما ةاين تانك با گلول 

انداز گراي دقيق آن را گرفت و به خمپاره ،حال شهيد علي صياد شيرازي

د مور با اولين گلوله خمپاره، تانك عراقي .تحت امر خود دستور آت. داد

ه انك ببرجك ت عراقي ازكه تيرانداز خود ديديم هدف قرارگرفت و ما به چشم

 باالپرتاب شد و بر زمين افتاد و تانك هم آت. گرفت.
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 استقامت و سايمردي 

 هاي توپ نبود بلكه ازتيراندازي سربازان عراقي منحصر به تانك و گلوله

 .دادندطريق بمباران هوايي نيز مواضع و اطراف ما را مورد هدف قرار مي

 ي و مقاومت شهيد صياد شيرازي باعث شد كه ما منطقه را ترك نكنيمايستادگ

از  و استقامت،شجاعت عالوه بر دارا بودن به  و به مقاومت خود ادامه دهيم. او

كه  مند بود. حتي وقتي مطلع شدبهرههم آرام. قلب و اعتماد به نفس خوبي 

اش با آنكه رنگ چهره ه،دت رسيدبه شها سرهنگ آبشناسان ،23فرمانده لشكر

 امّا براي حفظ روحية رزمندگان خونسردي خود را حفظ كرد. ،تغيير كرد

 آذربونآقا در آن شرايط شهيد علي صياد شيرازي و همرزم شجاع او به نام حاج 

به محض آن كه  ـم مشاور شهيد را داشت و در آن زمان سروان بودـ حك

 و اين عمل در روزكردند نماز مي ةشروع به اقاميافتند، مياي فرصت لحظه

خود را به  ،دار ضدگلوله عراقيشد. يك بار يك بالگرد توپتكرار مي چند بار

باالي ارتفاع رساند و به محل اختفاي ما و شهيد علي صياد شيرازي نزديك 

 .و كالشينكف يوزيل مسلسو  كمريلت شد، تجهيزات ما عبارت بود از كُ

كشف محل اختفاي ما ثمر ديگري نداشت. با  تيراندازي به سمت بالگرد جز

بالگرد به  .شويمها گرفتار ميخود گفتم تا چند لحظة ديگر به اسارت عراقي

باالي سرمان رسيد، شاخة درختي را بر روي سر خود و شهيد كشيديم و 

 .كركردمرا شُ خدا .نديم. چند لحظه بعد بالگرد از ما دور شدحركت مابي

از  .نگاهي به چهرة شهيد انداختم، با حالتي روحاني و نوراني در حال ذكر بود

ام تمام اضطراب و نگرانيآرام. قلب و اطمينان خاطر او لذت بردم و ناگهان 

 رفع شد، به ديگران نيز چنين احساسي دست داد.
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ه بقت ونماز اول  ،در همان باالي ارتفاع ،ن اذان مغربرسيد هنگام فرا

 ل كردي ميشام مختصري از كنسرو لوبيا و تن ماه ،بعد از نماز جماعت خوانديم.

نظر گرفت.  هاي شب منطقه را زيرو سپس با دوربين ديد در شب تا نيمه

 از شبمنائت ساعتي به خواب رفت، و بعد براي اقامه نماز شب بيدار شد. بعد از قر

ح ماز صبناستراحت بازگشت و گفت براي نياز با خدا مجدداً به محل  و راز و

نطقه معيت بار از خواب بيدار شد و از وض چند بيدارش كنيم، اما تا اذان صبح

 پرسيد.و عمليات مي
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 سنگر ديده باني و اتفايي عجيب

ود راني خشهيد علي صياد شيرازي در سنگر ديده ،ظهر روز رعد رعد از

 ود.رشمن دراني از مواضع حاضر شد و ره حا ت ايستاده و را دوررين، درحال ديده

كرده رودم كه ناگهان دريك آن، سنگر تكيه من پشت سر شهيد ره در

 ر شد.توپ يا خمپاره درمقارل چهرة شهيد ره زمين ررخورد و منفج ةيگلو 

تم ره سرو صورمقداري سن  ريگه  و آتش ناشي از انفجار صورتم را سوزاند

ره سرعت دستي ره سر و صورتم كشيدم، مطمئن شدم كه سا م  پاشيد.

 هستم.

ام حبس شده رود، چون يقين كردم نگران شهيد رودم، نفس در سينه

خاك فرو  و اي درن  كردم تا دود و گردايشان ره شهادت رسيده،  حظه

اطراف  مقارلم نديدم، سرجايم ميخكوب شدم، پتوهاي نشست، شهيد را در

سوخته رود، نه شهيد را ديدم و نه حتي اثري از اعضاي ردنش را، وحشت زده 

قدمي ره جلو ررداشتم، شايد ره ريرون سنگر پرتاب شده راشد، را صدايي 

 دانستندرا صدا زدم، آنها كه مي و سرهن  طبسي ن و روستاييماگرفته آقاي خُ

د داخل سنگر رود و حاال اثري از او نيست ره تندي را من ررخورد كردند شهي

و  او ايستاده رودم شهيد پشت سريك قدمي من در :كه تو كجا رودي؟ گفتم

 هر سه نفر ا رعد از انفجارگلو ه، هيچ اثري از وي نيست.هرگگ از او دور نشدم، امّ

هاي عراقي رفتيم و ه مشرف ره نيروجو كرديم. ره سوي درّوشروع ره جست

مان ره ايشان كرديم. ناگهان را تعجب چشمدرهمان حال شهيد را صدا مي

آمد، ايشان درجواب ما ه راال ميوركتش را روي كتب انداخته و از درّاافتاد، 

 گفت: جانم، جانم، عگيگم.
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 !اين بود كه حال شما خوب است ،تنها حرفي كه به زبان ما جاري شد

بپرسد كه بعد از انفجار  يين اجازه را به خودش نداد كه از وكدام از ما ا هيچ

را  ح كه چند بار اوكل نيروهاي مسلّ ستاد چه اتفاقي افتاد. حتي بعدها در

ا قدرت ديدم با آن كه تصميم داشتم چگونگي آن اتفاق را از ايشان بپرسم، امّ

ال را ؤشد و آخرش هم موفق نشدم كه اين سال از من سلب ميؤبيان اين س

به من گفت كه دنبال. را نگير، به نتيجه  به زبان آورم. روزي آقاي روستايي

ولي اتفاق مزبور را يك  ،ال را هرگز مطرح نكردمؤرسي. هرچند كه آن سنمي

 كردم.تلقي ميالهي معجزه 
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 ماجراي جعبة شيريني

 دهي قرارگاه عملياتي شمال غربفرمان ،د حسام هاشميزماني كه امير سيّ

 مانرفتيم، آقاي حسين خُ كه به اروميهبه همراه شهيد  را به عهده داشت، يك بار

 چند جعبه شيريني خريد و بعد با بالگرد به سمت قرارگاه عملياتي حركت كرديم.

مسير رفتن به بعد از رسيدن به قرارگاه به سمت مناطق عملياتي رفتيم و 

 تعداد چند جعبه شيريني كرديم.خطوط مقدم را در داخل خاك دشمن پياده طي مي

را در قرارگاه بين رزمندگان تقسيم كرديم ما بين نماز مغرب و عشاء پس از 

هاي ها را جهت نگهداري و حمل نقشهخالي شدن شيريني ما يكي از جعبه

 ن صورت گرفتح توسط برادر حسين خُماعملياتي مورد استفاده قرار داديم. اين طر

از نظر حفاظتي و امنيتي محل نگهداري خوبي جهت نگهداري نقشه بود. 

دور از دسترس سايرين و مورد شك قرار نگرفتن محل مناسب بود. چون و 

طوري تقسيم كار توسط سر تيم محافظين شده بود، حتي اگر يك وسيلة 

 توسط ردة باال يا فرمانده شخص گيرنده ،شدداده مي ارزش هم به تيم محافظبي

 بدون اينكه سؤال كند. كرد،بايست به نحو احسن و شايسته از آن محافظت ميمي

 ن اطالع داشتند.و يا كنجكاوي نمايد. از محتواي داخل جعبة شيريني فقط امير و خُما

 در واظب آن باشم.امير جعبه شيريني را به من سپرد و سفارش كرد م

و  يك دست جعبه شيريني داشتم و از گردنم دوربين يك دست اسلحه و در

مير گي اهاي اضافه آويزان بود در آن حال جلو دارهم بودم. اما ورزيدخشاب

او چون  قابل مقايسه نبود، ،هم بودم ترسال از وي جوان 18كه  نسبت به من

ا م د ضمن آن كه دشمن هميده بوداشت، امان مرا برقدم بر مي سريع و تند

د العبور خوصعب ارتفاعات ما بايد از ه بود وـگرفت آت. توپ و خمپاره را زير

 رسانديم.را به خط مقدم مي
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هاي عمودي بدون استفاده از دست كاري دشوار و سخت عبور از صخره

خود با  .نمكه پرتاب بود، لذا چند بار تصميم گرفتم جعبه شيريني را به ته درّ

هم جان  ،گفتم خط مقدم جبهه كه جاي شيريني خوردن نيست، من بايدمي

دون با ـّام ،ن جعبه شيريني راـم ايـان امير و هـم جـخودم را حفظ كنم، ه

 توان به مقصد رسيد.شيريني هم مي

 ،شيريني منصرف شدم و به هر مشقتي بودجعبة درهر حال از دور انداختن 

با من به محل موردنظر رسيد.  زمانرساندم. امير هم خودم را به باالي ارتفاع

 آن جعبه شيريني همراهان درحال آمدن بودند كه امير گفت: آقاي فشكي ةهنوز بقي

دادم و باخود گفتم حاال با اين همه  را بدهيد. بالفاصله آن جعبه را به امير

 .خوب شد جعبه را نگه داشتم ،خوريمشيريني هم مي ،مشقت

اطالع داشتند و آن جعبه  ـمانآقاي خُـ  گروهدر اين خصوص فقط سر

 را به من سپرده بودند. خدا را شكر كردم كه جعبه را دور نيانداختم.
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  سيل استقبال كنندگان

ا ريد علي صياد شيرازي را خيلي دوست داشتند و هرجا وي ، شهمردم

كردند خود را به شهيد و سعي ميشتافتند به استقبال. مي ،ديدندمي

از مانع ابر ،كردبرسانند و او را در آغوش بگيرند. شهيد به ما توصيه مي

 .احساسات مردم نشويم و باكمال احترام با آنان رفتار كنيم

مسئوالن محلي تعدادي گوسفند  رفتيم، مردم و روزي به جنوب تهران 

استقبال از  شماري درردند. جمعيت بيكگاو در مقابل شهيد قرباني و

تعقيب جمعيت به سمت  حركت و .فرماندهي نيروي زميني حضور داشتند

سازي هدايت كنيم. وقتي شهيد باعث شد كه او را به داخل كارخانه چيت

سازي شديم، مردم هم به دنبال ما حركت كردند. هجوم وارد كارخانه چيت

پاره شد. حفظ شهيد از هرگونه  هاي منجمعيت به قدري بود كه لباس

قرار داشت. ما تحت هيچ شرايطي قادر يكم اي براي ما در اولويت و صدمهآسيب 

 مهارآمدند جمعيتي را كه همچون سيلي خروشان به سوي شهيد مي نبوديم

 كنيم.

ه ب مهار اوضاعبه محض اين كه از درب شرقي كارخانه خارج شديم،  

 كه سرسختي نكنيد، يادآور شد د به ماكلي از دست ما خارج شد. شهي

ان رمييم، ددبگذاريد مردم ابراز احساسات كنند. لحظاتي بعد شهيد را ندي

 ور ماندشد، از نظر ما دد آنان افزوده مي جمعيت فراواني كه هر لحظه به تعدا

ه آن هياهوي جمعيت كسي ب را نگران كرد كه اگر در و همين مسئله ما

 اع كند.تواند از خود دفنميشهيد صدمه بزند، او 

بالدرنگ وارد عمل شديم و خود را به هر مشقتي بود به شهيد رسانديم، 

 اليبه سرعت دست به دوركمرش انداختم، شهيد را به پشت گرفته و از البه
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 .را به زمين گذاشتم فشار جمعيت بيرون كشاندم و كمي دورتر از جمعيت او

و دستور داد خودروها آماده شوند. خورد كرد  من بر شهيد به تندي با

دانستند شهيد در ميان آنان نيست، براي ديدن او از جمعيت كه هنوز نمي

شهيد به سوي من  ،رفتند. هنگام سوار شدن به خودروباال مي همسروكول 

 وش گرفتم، درـاورا در آغ .«خواهمعزيزم من معذرت مي»گفت:  آمد و

 ده بود، من از وي عذرخواهي كردم.چشمانم جاري ش رـه اشك بـكاليـح
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 شوخي با شهيد

بود واقع  مسيرحسينية جماران منزل شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در

به ديدن شهيد علي صياد شيرازي هم  )ره(و مردم پس از ديدار با امام

چنين مواقعي، اگر شهيد علي صياد شيرازي فرصتي چند  آمدند. درمي

كه  حياط اي ازكرد. به اين ترتيب كه درگوشهشت، از مردم پذيرايي ميساعته دا

كرد، سماوري هم روشن بود، چمني داشت، پتو و قاليچه پهن ميسرسبز محوطه 

شدنـد، شهيد علي صيـاد شيرازي افرادي از مسئوالن يا مـردم كه وارد حياط مي

انه و خودماني ريخت و با آنان در فضايي دوستخودش براي آنان چاي مي

 شد.صحبت ميپذيرايي و مشغول 

آمدند، افراد خيلي مستضعف و درميان كساني كه به منزل شهيد مي

 ، روحاني، دانشجو، مسئوالن كشوري و لشكري، اساتيد و ساير اقشار جامعهروستايي

، رفتندخورد. البته از ميان همه جمعيتي كه به ديدن امام ميبه چشم مي

منزل توقف  در همان جلوِجمعيت ه ـبقي .شدنداط ميـتعداد اندكي وارد حي

احساسات و فرياد چند شعارحمايت از رزمندگان، و و پس از ابراز كردند، مي

 .دادندبه راه خود ادامه مي

يك روزكه شهيد علي صياد شيرازي مشغول پذيرايي از ميهمانان خود 

و  ر جنب و جوش بودپُرگتر شهيد كه آن موقع كودكي فرزند بز بود، مهدي

در آن  .خيز بود ، دور و بر ما و در حياط مشغول بازي و جست وپنج ساله

 بيا اينجا.جان گفت: مهدي  مهدي را صدا زد و ،ل كردگُ مانآقاي خُ شوخيهنگام 

به او گفت: برو به بابايت بگو كه  مانخُآقاي گفت: بله!  آمد و مهدي 

گويد براي ما هم چايي بريز! مهدي هم بالفاصله و بدون ت مل مي اين فشكي

 گويد براي ما هم چايي بريز!مي …به سمت پدرش دويد وگفت: فشكي، فشكي
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كردم اين بچه به اين سرعت از پي. ما من خيس عرق شدم، فكر نمي

 را به او بگويد. در هر حال طبيعي بود مانخُ درخواستو به سمت پدرش بدود 

 اي كرد و گفت: باشه عزيزم!كه من خجالت كشيدم. شهيد علي صياد شيرازي خنده

 ريزم.هم چايي مي من براي آقاي فشكي

به ن كه متوجه شد من قصد دارم به طرف او بروم، خودش را ماخُآقاي 

پشت سر شهيد رساند تا از هرگونه اعتراض من در امان بماند. خوشبختانه 

ا در هر شهيد علي صياد شيرازي متوجه شد كه اين يك شوخي بوده است، امّ

 به سمت شهيد ما چايي هم ريخت. حال چيزي به روي خود نياورد و براي

از برخورد ـروي ب اني وـا مهربـقدر با آنكه براي ايشان توضيح بدهم، امّرفتم 

چون در  خاصي اتفاق نيفتاده است. ةردم مسئلـكر كـن هم فـه مـرد كـك

هم  …اكثر اوقات محافظين و شهيد در كنار هم بودند. و همگي به روحيات و

آشنا بودند و واقف شده بوديم، كه بعضي مواقع نيازي نبود كه مسائل را به 

ده به كروس همديگر را درك غير محسطور صورت زباني مطرح نمايم كه به

حاج طور مثال وقتي كه شهيد صياد با دفتر بريم. بهمقصود اصلي خود پي مي

گرفت ما تماس ميـ )ع(مسئوليت آستان مقدس آقا امام رضاـ آقا طبرسي 

 هستيم. )ع(رضا شديم كه يكي، دو ساعت بعد عازم زيارت اماممتوجه مي
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 1اولين مأموريت

عنوان يكي از از طريق سازمان حفاظت اطالعات به 1363 ماه تير

اوّل و لحظة  برگزيده شدم. ازهمان روز شيرازي محافظان شهيد علي صيّاد

 شدم. مندبه شدت به او عالقه ديدار

ار و كرد و گفتارهمراه آن شهيد بودم، رفتار  اوّلين م موريتي كه در در

كنار د كه خداوند به من توفيقي عنايت كرده است كه دركروي مرا مطمئن 

 ،ديشهيد علي صياد شيرازي خدمت كنم. بديهي است كه روح بزرگوار شه

مدت  اي درطوري كه بيان هيچ خاطرهداراي لطافت و ظرافت خاصي بود. به

 ند.ان كـيد را بـن شهياي روح آـام زوايـتواند تمنمي ،پنج سالي كه همراه او بودم

 ه:ـن بيت كـه مصداق ايـلكن ب
 

 هم به قدرتشنگي بايد چشيد   آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

ر دكمال و رشد معنوي واقع حاكي از  چند خاطره از آن شهيد كه در

 دارم.، بيان ميرودشمار مياخالص، توكل و تقواي او به ابعاد

                                                           
در د. تحصيالت ارتدايي و متوسطه را در تهران گذراند. شدر مالير متو د  1328. يادگار روستايي در سال  1

عنوان سرپرست هواررد ره ةنيروهاي ويژ 23 از تيپ 1363وارد ارتش شد. در سال  1347سال 

در اين سمت  1365ازي ي انتخاب و تا سال محافظين فرمانده وقت نگاجا ي سرهن  علي صياد شير

 .شده استي رازنشسته  1385مشغول خدمت روده است. در حال حاضر ي 

 ده است.كررا ايشان ريان  56تا  51خاطرات صفحات 
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  تكريم و احترام مهمان

 ،اجراي عمليات بدر هاي سربازي به منظورانكي 1363سالدر زمستان

 طورها بهانكرامهرمز مشغول آموزش و تمرين بودند. درهمان منطقه ي ةجاد در

عنوان حسينيه درست شده موقت مستقرشده بودند. محلي هم به و پراكنده

 گرفت.انجام مي جاآن ها دررانياقامة نماز و يا سخن بود كه مراسم مذهبي و

همان حسينيه  در روحاني دكتر ،يخبندان هاي سرد ويكي از شب در

 از سخنراني به همراه شهيد علي صيّاد رزمندگان ساعتي سخنراني كرد. بعدبراي 

بود.  به شدت سردرفتيم. هوا  ي عملياتيهاانكي ةبه محل تمرين شبان شيرازي

را هر پانزده دقيقه يك بار عوض  يناي بود كه محافظبه اندازه سرماي هوا

 ردم.كمي

شيرازي به  كه شهيد علي صيّاد بامداد نزديك به اذان صبح بود 4ساعت 

ها خاتمه داد و قبل از اذان صبح به قرارگاه تاكتيكي انكبازديد خود از ي

استراحت فرماندهي نزديك شديم. به داخل محل  مراجعه كرديم. به محل چادر

 چادر رفتم و متوجه شدم فردي روي تخت فرماندهي خوابيده است. از چادر

روي تخت شما خوابيده است.  گفتم يك نفر شيرازي خارج شدم به شهيد صيّاد

 د.لحني خونسرد و آرام گفت: برويد ساك مرا از داخل ماشين بياوري شهيد با

سوزان  سرد و درهمان جلوي چادر درهواي بسيار شيرازي شهيد صيّاد

به خواندن نماز شب مشغول شد. هنگام اذان صبح بود كه آن فرد از چادر 

آقاي روحاني   آقا روحاني را شناختم. وقتي چشم حاج  فرماندهي خارج شد و من حاج

 :شگفتي گفت را مشغول نماز ديد با او شيرازي افتاد و به شهيد علي صيّاد

 يامديد؟ن اهلل اكبر، چرا مرا از خواب بيدار نكرديد و به داخل چادرـ 

 م.پاسخ گفت: من نخواستم مزاحم خواب شما شو در شيرازي شهيد علي صيّاد
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 روح عرفاني

هنگام بازديد و نظارت از  شيرازي علي صيّادسپهبد شهيد  1364سال

گردن مورد  از ناحية پا، كشالة ران و منطقه عملياتي لوالن در عمليات قادر

 گرفت و به هاي توپخانة ارت. دشمن قرارترك. از گلوله)نارنجك( اصابت چندين 

 متررچند ميلياگ، ردن وي اصابت كرده بودـشدت مجروح شد. تركشي كه به گ

 رساند.او را به شهادت مي بست وكامالً مي رفت راه تنفس وي رامي باالتر

 و رساندند را به تهران شيرازي كه شهيد علي صيّاد تاريك شده بود هوا

چند دقيقه  ،بامداد روز بعد 3ساعت  بستري شد. ارت. ةخانواد بيمارستان در

شما  ها مرا بيدار كرد و گفت: فرماندهي بابه اذان صبح بود كه يكي ازمحافظ

سمت را  دارد. بالفاصله به اتاق او رفتم و شهيد از من خواست تخت او كار

ا ر شهيد بياورم. دستور قبله برگردانم و ميز جلوي تخت را هم كمي باالتر

 را آوردم.خاك تيمم  و كردم اجرا

نبايد  كه ايشان سرش را فراواني داشتت كيد  پزشك معالجآن كه  با

بست، ابتدا مي راه تنفس وي را شد وجا مي چون ترك. جا به پايين بياورد،

قصد چنين  ،چيزي بگويم، امّا وقتي ديدم وي براي گرفتن تيممنتوانستم 

 شيرازي شهيد علي صيّاد .مآهستگي و آرام اين نكته را يادآوري كردبه  ،كاري دارد

 در پاسخ گفت:

وم، شود و من شهيد ش جاجابهگلوي من  كه ترك. در ترسيمي شما

شوم، براي شهيد شدن وقت بسيار است و هنوز وقت من شهيد نمي حاال خير

 شهادت من نرسيده است. 

پرستار دوان دوان  اتاق بيرون دويدم و به خانم پرستار بخ. اطالع دادم. از

گفتم: شما برويد و  آمد. به دكتر دكتر رساند و چند لحظه بعد با خودش را به دكتر
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شهيد به اتاق  به حرف شما توجه كند. به همراه دكتر و پرستار چيزي بگوييد، شايد

 از اتاق خارج شديم. دكتر شب بود. با رفتيم. او درحال ذكرگفتن و خواندن نماز

او  ه كردم،به اتاق مراجع بار اتفاقي براي او بيفتد. چندنگران بودم كه 

 ام گرفت. محافظ اتاقيهكرد. من هم گرهر گذاشته بود و گريه ميمُبه سر 

او  شم بهچ دو نگران شد و گفت چه اتفاقي افتاده؟ به سرعت وارد اتاق شد، هر

ترسي؟ مي قدراز نماز به من گفت: چرا اين داشتيم تا نمازش تمام شود. بعد

 ايم كه درهنوز به آنجا نرسيده خواندن نماز براي انسان ضرري دارد؟ ما مگر

ميرم، است ب دنيا برويم. اگر قرار از حال خواندن نماز شهيد بشويم و يا

 حال نماز از دنيا بروم. خواهم درمي

 ،بستري بودخانوادة ارت. بيمارستان  تمام مدتي كه شهيد در در

. اثر ترك ترخيص از بيمارستان پاي او در اند. در روزخوهرشب نماز شب مي

 مرا زخمي بود و امكان پوشيدن پوتين نبود. به من گفت؛ برويد و پوتين

د. توانيد پوتين به پا كنينمي بياوريد. به او گفتم پاي شما زخمي است و

 باجديت گفت:

وقع پوشم و بـدون پوتين از اينجا بيـرون نخواهم رفت. ممن پوتين مي 

توانم راه بروم و مـن مي! خروج به ايشـان گفتم با آسانسور برويم، گفت: خير

 روز در فقط دو شيرازي هاي بيمارستان پايين آمد. شهيد علي صيّاداز پله

 مجدداً راهي منطقة عمليات شمال غرب شد. منزل استراحت كرد و
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 روشن نشدن بالگرد

پاسگاه ، و نزديكي سليمانيه عراق اي ميان دشت شيلردرمنطقه 64سال 

، آغاز شد. قرارگاهي داخل يك درة بسيار عميق 9عمليات والفجر گرمك عراق

هر روز صبح براي  ازيشير درست شده بود كه شهيد علي صيّاد دره شيدار

كرد و آن نقطه حركت مي از 214 بازديد از منطقة نبرد با يك فروند بالگرد

 بودم. من هم همراه آن شهيد

مشغول  ،خطوط مقدم منطقة عملياتير دريكي از آن بازديدها د

 ت ازمة نماز جماعاز اقا بعدداد. به آنها دلداري مي گو با سربازان شد ووگفت

راجعت مگاه ها بگويم بالگرد را آماده كنند تا به قرارمن خواست كه به خلبان

ا چند ـّام به طرف بالگرد رفتند، ـ خلبان و كمك خلبانـ خلبان  دو كنيم. هر

 روشنگفت: بالگرد آمد وران ـنگ ا سراسيمه وـد يكي از آنهـلحظه بع

ا تم: بايد بموضوع را به شهيد اطالع دادم و گف كنم؟ اين كاره، چشودنمي

 .ري بياورندتقرارگاه تماس گرفته و از آنها بخواهيم كه براي ما با

مجدداً  و به خلبان گفت: برويد اي مكث كردچند لحظه شيرازي صيّاد شهيد

 ، بازش كردتالهرچه براي دومين مرتبه شود. خلبان ، حتماً روشن ميروشن كنيد

 نگراني گفت: اگر شما شب اينجا بمانيد با انكيروشن نشد. فرماندة آن  هم بالگرد

 خواهيد شد. و يا اسير شهيدكرد و شما  دشمن به ما حمله خواهد

اطالع  ،ان جنگاورانكسيم به سرهنگ شاه چراغي فرماندة يبه وسيلة بي

ون هيچ نگراني و با را براي او شرح دادند. شهيد بد موضوعدادند و اين 

رفتم. يكي  آرام. خاصي مشغول خواندن نماز بود. به سمت بالگرد

مضطرب بود  فرماندة مشغول صحبت بود. فرمانده خيلي نگران و ها باازخلبان

بجا  نمازش را شيرازي زد. شهيد علي صيّادو گاهي در اطراف بالگرد قدم مي
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روشن  پرسيد .بود كه به سراغ او رفتم و مشغول ذكر سجاده نشسته ، درآورد

 !شود؟ گفتم خيرمي

 رفت و خورشيد هم غروب كرده بود. شهيدبه تاريكي مي كم روكم هوا

ها بگوييد به نشما به خلبا ،خوانمكعت نماز مير من دو گفت: تا فكري كرد و

 داخل آن را نگاه كنند.  داخل بالگرد بروند و

 ها رسانده وشد و من هم خودم را به نزد خلبانز شهيد مشغول نما

فرماندهي را به آنان ابالغ كردم. هر دوخلبان به داخل بالگرد رفتند و  دستور

ري قبلي كرده تهاي كهنه را جايگزين باريتري قديمي و كهنه پيداكردند. باتدو با

شد. همه ارت بالگرد روشن ـن استـاوّليبا و با دلهره و هيجان استارت زدند. 

ري كهنه كه چند ماه در داخل تشد باخوشحال شدند. امّا خلبان باورش نمي

قدرت داشته باشد كه بتواند  نيرو و ،مانده و شارژ نشده باشد ثمربالگرد بي

بالگرد را روشن كند، به گفتة او فقط اين خواست خداوند بود و عامل ديگري 

 جزة الهي.مگر مع ،آن دخالت داشته باشد توانست درنمي



 

 

 

 

 

 خاطرات حميدرضا كريمي





 

 1فراز يلة آربابابر

باشد. مي 1363تا  1360از اوايل سال  شروع م موريت حميدرضا كريمي

عنوان يكي از محافظان شهيد سپهبد علي صياد شيرازي به 1360از سال 

كه وي سرگرد بود و در اميمشغول انجام وظيفه شدم. چند سال قبل از آن و هنگ

 كه حضور داشت در عملياتينبرد مخصوص  23به همراه رزمندگان تيپ كردستان

 شد به فرماندهي او شركت كردم. در بانه العبور آربابامنجر به فتح قله صعب

نشده بود. هركس كه تا آن زمان هيچ واحد عملياتي موفق به تسخيرآن قله 

كه  رفت در اثر تيراندازي نيروهاي دشمنفقط يكصد متر از اين ارتفاع باال مي

د. حتي از همان قله، پادگان يرسكامالً مشرف به منطقه بودند به شهادت مي

دادند و آرام. و امنيت پادگان را به را با خمپاره مورد هدف قرار مي بانه

 .شدندو مانع حضور نيروهاي نظامي در آنجا مي مخاطره انداخته

چنان شرايطي توسط شهيد علي صياد شيرازي طرح عملياتي  در

 ،214 تسخير قله تنظيم شد. براساس اين طرح ابتدا چهار فروند بالگرد

 .م موريت داشتند كه تعدادي از نيروهاي كاله سبز را تا اطراف قله برسانند

آنها  وده نفر از نيروهاي خودي را كه من هم جز ،الگرد چهارم موظف بودالبته ب

پياده كند. عمليات آن روز كامالً به نتيجه نرسيد.  بودم در داخل پادگان بانه

 شهيد علي صياد شيرازي كه خود نظارت مستقيم داشت، صبح روز بعد دستور داد

                                                           
د. تحصيالت ارتدايي و متوسطه را در شيراز شدر خمين متو د  1340. حميدرضا كريمي در سال  1

عنوان سرپرست نيروهاي ويژه هواررد ره 23از تيپ 1361شد و سال وارد ارتش  1355گذراند. سال 

در اين سمت  1363محافظين فرمانده وقت نگاجا ي سرهن  علي صياد شيرازي ي انتخاب و تا سال 

 .استي رازنشسته  1385مشغول خدمت روده است. در حال حاضر ي 

 ده است.كررا ايشان ريان  66تا  59خاطرات صفحات 
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را بمباران  سنگرهاي قلة آرباباروي هوايي ني 4دة اف نكه يك فروند هواپيماي جنگ

 يك بار ديگر حملة نهايي از اطراف قله شروع شد. 9كند. بعد از بمباران ساعت 

گروهي از نيروهاي سپاه و بسيج نيز با ما همراه بودند. به اين ترتيب يك 

زي ارتفاع حدود دوهزار متري و حساس به فرماندهي شهيد علي صياد شيرا

فتح شد. او با خوشحالي نماز جماعت را در باالي ارتفاع برگزاركرد. 

كه  را از محاصرة ضدانقالب رها ساخت و باعث شد ، پادگان بانهآرباباقلة فتح 

از اشغال  قزوين 16وسيلة لشكره كيلومتر ب 60به مسافت  سقز ـجادة بانه 

بانه هم با فرماندهي و  ـ نيروهاي ضدانقالب آزاد شود. جادة سردشت

 نيروهاي ضدانقالب پاكسازي شد. دمسئوليت شهيد علي صياد شيرازي از وجو
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 محبت و صميمت با سربازان

كه به عنوان محافظ شهيد علي صياد شيرازي به خدمت  1361سال 

هاي عمليات ـهوابردـ خصوص نيرو م 23از تيپايشان فراخوانده شدم، 

ل شده اـّعفهاي عملياتي نظامي عليه نيروهاي عراقي در اوج خود بود. قرارگاه

عهده  ا بهرماندهي نيرو مسئوليت قرارگاه رـر قرارگاه جانشين فـبود و در ه

 داشت.

و هدايت ها شهيد علي صياد شيرازي هميشه درحال بازديد از قرارگاه

كرد و در هر قرارگاه چند نفر را انتخاب مي بود. درر طور مستمرزمندگان به

ه قالب يك تيم در تاريكي شب از خطوط مقدم و مواضع نيروهاي دشمن ب

 آورد.دقت بازديد به عمل مي

كرد پرداخت و اگر كمبودي احساس ميبا سربازان مستقر در جبهه به گفتگو مي

گان كنند. رزمند ا برطرفداد آن رهمان لحظه به فرماندة قرارگاه دستور مي

 كردند.جبهه از حضور فرماندهي و اخالص صميمانة وي احساس آرام. مي
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 خوابيدن در سنگر فرماندهي

ا ود. امّبازي ها، دفتر فرماندهان داراي امكاناتي از قبيل كولرگدر قرارگاه

ر ددرت در آن سنگرها حضور داشت و اغلب شهيد علي صياد شيرازي به نُ

 انتابست وزانيد از منطقة يا جلسه با فرماندهان بود. در هواي گرم و سحال بازد

 را كه شهيد علي صياد شيرازي براي جلسه با فرماندهان سنگر 1363سال 

ه بلفن تترك كرده بود، از فرصت استفاده كردم و داخل سنگر رفتم، بعد از 

خسته بودم  قدرهاي داخل يخچال را برداشتم، و آنخانواده، مقداري ازميوه

 فتم.كه بعد از خوردن ميوه در روي تخت فرماندهي به خوابي عميق فرو ر

دانم چه مدتي گذشت كه احساس كردم فرماندهي نيرو به داخل نمي

وم. كند كه من از خواب بيدار نشجا ميسنگر آمده و آهسته كاغذها را جابه

برلب  سميو با تب ناگهان از خواب پريدم و عذرخواهي كردم. وي با لحني آرام

 ي؟ندار كردي، ديگر ناراحتيكه خوردي، خواب خوبي هم گفت: تلفن كردي، ميوه هم

 گفتم: نه قربان فقط اجازة مرخصي بفرماييد!
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 عكس يادگاري

 آن پادگان شهيد آبشناسان رفتيم. در براي م موريتي به پادگان دزفول

ي نامنظم را به عهده داشت. شهيد صياد شيرازي و هافرماندهي جنگ

تعدادي از فرماندهان در دفتر فرماندهي جلسه داشتند. در پشت دفتر 

ل وجود داشت. دوستان گفتند كه چقدر خوب گُ فرماندهي درختي پر از

شد كه با سرهنگ علي صياد شيرازي عكس يادگاري بگيريم. تصميم مي

اد خارج شدند يك نفر تقاضاي ديگران را گرفته شد كه وقتي ايشان از ست

 بيان كند و آن يك نفر هم من انتخاب شدم.

د د بعالبته در آن شرايط چنين درخواستي مناسبتي نداشت، با اين وجو

 فتم:از حضور فرماندهي به نزد ايشان رفتم و بعد از اداي احترام گ

كس سرهنگ درخت قشنگي پشت دفتر هست و دوستان مايلند كه عجناب 

ضي عترايادگاري با شما داشته باشيم. شهيد علي صياد شيرازي بدون آنكه ا

 عكس ، موافقت خوي. را نشان داد و براي گرفتنهبكند با لبخندي به چهر

 به سمت آن درخت زيبا به راه افتاديم. 
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 شور و عشق و اشتيا  مردم براي ديدن شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي

شهيد سپهبد علي صياد شيرازي براي رزمندگان بسيج كه براي انجام 

كرد. در يك سخنراني هاي نبرد بودند، در اصفهانعازم جبههعمليات 

هزار نفر بسيجي حضور داشتند كه از سخنراني ه د پادگان الغدير

 ق فراوان استقبال كردند.با شور و شوشيرازي سپهبد علي صياد شهيد 

نماز جماعت اقامه شد. قبل از آن كه نماز تمام  ،پس از پايان سخنراني

به من گفت:  ،شود، آقاي خليلي كه سرپرستي گروه محافظان را به عهده داشت

برو به فرماندهي اطالع بده كه تا دعاي نماز تمام نشده و بسيجيان  كريمي

هستند، ايشان بيايند و داخل ماشين بنشينند و ما حركت مشغول خواندن دعا 

كنيم. من خودم را به فرماندهي نيرو رساندم و گفتم: جناب سرهنگ، اگر اجازه 

فرماييد، بلند شويد و تا دعا تمام نشده از اينجا برويم، چون شلوغي و ازدحام مي

 ام شود.ممكن است مشكالتي ايجاد كند. ايشان گفت: نه بمانيم تا دعا تم

ري كه هزارنفه دجمعيت عا تمام شد. بعد از دعا حدود دو دقيقه بعد دُ

ز د. اكردند و به همان حالت نشسته جلو آمدننشسته بودند، شروع به حركت

 نيد،كرد كه با مردم بدرفتاري نكطرفي شهيد علي صياد شيرازي ت كيد مي

كردم كه ض نشود. من به سرپرست گروه اشاره يك موقع به كسي تعرُ

جمعيت درحال نزديك شدن هستند، او هم گفت: سعي كنيد هيچ اقدامي 

 ،ديمنكنيد، خود ايشان چنين دستوري دادند. ناگهان دريك لحظه متوجه ش

 جمعيت مانند يك موج به سمت شهيد علي صياد شيرازي در حركت است.

خواستيم مانع نزديك شدن كسي بشويم، قادر به درآن لحظه اگر هم مي

 هزارنفر كه حاال از جايشان برخاسته بودند،ه نين كاري نبوديم. هركدام از اين دچ

را  كرد خودش را به شهيد علي صياد شيرازي برساند و اوبه تنهايي سعي مي
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گيرد و يا دست. را به سرو صورت و اندام شهيد تماس دهد و بعد بدر آغوش 

 همان دست. را ببوسد.

 يدار با شهيد علي صياد شيرازي ازدرآن همهمه و هيجان و شوق د

از  كدامطرف مردم خودم را به محل امني رسانده، اما ناظر اوضاع بودم. هر

در اد و شهيد به سمتي افت ـ …كاله، دفترچه يادداشت وـ و وسايل تجهيزات 

 . رالزيردست و پاي مردم بود و خود ايشان هم تحت فشار جمعيت تعاد

ردن ك يداموج جمعيت پهمه ال ديگر در ميان اين كامالً از دست داده بود. حا

 اي نبود.ايشان هم كار ساده

عيت ن جمدراين فكر بوديم كه هر طور شده بايد فرماندهي را از ميان اي

جمعيت الي البهخروشان بيرون بياوريم كه صداي ايشان را شنيدم كه از 

را  بيشتر خودقدرت و تمركز هرچه  ل بازد: غالم، غالم. درآن حافرياد مي

ل شهيد علي صياد شيرازي رسانديم و او را از صحنه جمعيت به داخبه 

ين پوت دستشان را الاقل به ،ماشين منتقل كرديم. بازهم مردم سعي داشتند

 ،نندبرســا توانستند خود را بـه شهيدشهيد علي صياد شيرازي بزنند. وقتـي آنها نمي

 ايمونهاين اتفاق ن ماليدند. وصورت خود ميزدند و به دستشان را به پوتين او مي

 ودند.داد، مردم عاشق شهيد علي صياد شيرازي بصدها اتفاقي كه نشان مي ازبود 
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 اي براي استراحت؟!بهانه

به از منطقة عملياتي بعد ازظهر بود كه  6يك روز زمستاني ساعت 

ت بوديم و حاال فرصتي بود ها بود كه در منطقه عمليارسيديم. مدت تهران

يك يا دو روز در تهران باشيم و به كارهاي خانواده برسم. شهيد علي صياد كه 

 كردم منظورآماده باشيد. من ابتدا فكر مي 7گفت ساعت به ما شيرازي 

صبح فرداست. از اين جهت وقتي نيم ساعت بعد آمد، از اينكه  7ايشان ساعت

ها تعجب كرد و پرسيد: بچه ،ي وجود داشتنه ماشين آماده بود و نه محافظ

 د؟ پس چرا آماده نشديد؟نكجا هست

ها براي رسيدگي به آماده باشيد. بچه 7گفتم: قربان شما گفتيد، ساعت  

 گفت: االن اند. نگاهي به ساعت. انداخت وكار شخصي و استراحت رفته

د، فكر گوييرا مي صبح فردا 7است. گفتم: ما فكر كرديم، ساعت  7ساعت 

 ت بعد باشد!.كرديم منظورتان نيم ساعنمي

عت ا سااراحتي گفت: شما جلسه ما را ده ساعت عقب انداختيد. آقـا نـب

 فردا يعني چه؟ 7

ه كمي پيكاني افتاد كخودروي شهيد علي صياد شيرازي به  چشمِدر آن لحظه 

كان اين پيتر پارك شده بود. سؤال كرد آن پيكان مال كيه؟ گفتم: قربان آن طرف

 مخصوص تداركات محافظين است. گفت: همين را روشن كنيد تا حركت كنيم.

ي ماشين را با كمك محافظ ديگري آماده كرديم، شهيد صياد شيراز 

به مسير خود ادامه داده تا ساير  سوار شد و گفت: سريع حركت كن.

يت ر مومحافظين با هماهنگي به عمل آمد. خود را به ما رساندن و ما به م

 م.سيديخود ادامه داده و با ت خير به محل جلسه كه در ستاد مشترك بود ر
سايان



 

 

 

 

 

 عكسها
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