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منشور امنیت پایدار
فرمانده ارتش و سپاه
را در نشریه فرماندهان بخوانید.
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توضیح
موضــوع ويژهنامــه معرفــي ســپهبد شــهيد علــي صيــاد شــيرازي و شــهيدان
مصطفــي چمــران ،ولــي اهلل فالحــي ،يوســف کالهــدوز ،محمــد بروجــردي ،حســن
آبشناســان ،عبــداهلل ميثمــي ،عبــاس بابايــي ،ســيدباقر طباطبايــي نژاد ،يوسـفرضا
ابوالفتحــي و احمــد کاظمــي بــا تاکيــد بــر مديريــت در دفــاع مقــدس و نيروهــاي
مســلح و مديريــت جهــادي اســت کــه در ايــن رابطــه بــا بســياري از فرماندهــان
نيروهــاي مســلح و همرزمــان ايــن شــهدا گفتوگــو صــورت گرفتــه و يــا از
گفتارهــا و يادداش ـتهاي آنــان اســتفاده شــده اســت.
تــاش خواهــد شــد تــا هــر ســال بــه معرفــي  10شــهيد شــاخص بــا تاکيــد بــر
موضوعــي خــاص بپردازيــم.
ايــن ويژهنامــه داراي ســه پرونــده بــا عنــوان «اميــر ســرافراز»« ،فرماندهــان الگــو» و
«اســوهها» اســت کــه در پرونــده نخســت بــه موضــوع مديريــت و فرماندهــي شــهيد
صيادشــيرازي در دفــاع مقــدس و پــس از آن پرداختهايــم .در پرونــده دوم نيــز بــه
معرفــي  10شــهيد از بخشهــاي مختلــف نيروهــاي مســلح پرداختهايــم .بخــش
ســوم نيــز مربــوط بــه معرفــي ســاير فرماندهــان شــاخص نيروهــاي مســلح اســت.
البتــه بــه نظــر ميرســد فرماندهانــي کــه طــي ســالهاي گذشــته بــه درجــه
رفيــع شــهادت نائــل آمدنــد بايــد اســامي آنــان بــه شــهداي شــاخص نيروهــاي
مســلح افــزوده شــود.
شناسنامه
صاحب امتیاز :خبرگزاری دفاع مقدس www.Defapress.ir
سردبیر :علی رضایی
اعضــای تحریریــه :محمدحســن جعفــری ،مقــداد کامــکار ،مونــا معصومی
و ســیروس فتــح اهلل
عکــس و طــرح :حســین ثالثــی ،محســن رنگیــن کمــان ،منصــوره
عظیمــی و ســارا نصرتــی
صفحه آرایی :محمدحسن جعفری
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علی رضایی

سردبیر

دولتهــا و ملتهــا در کنشهــای سیاســی و اجتماعــی نیازمنــد الگوهــای رفتــاری
هســتند .الگوهــا میتواننــد بــه میــزان قابــل مالحظـهای چگونگــی زیســت و کیفیــت
زندگــی سیاســی و اجتماعــی را قــوام بخشــیده و بــه بــاز تولیــد نســلی کمــک نمایند.
بــه هــر میــزان الگوهــا از بــن مایــه و غنــای بیشتــری برخــوردار باشــند و جوامــع
آزمــون تجربــی آنهــا را حــس کــرده باشــند ،از تأثیرگــذاری بیشتــر برخــوردار بــوده
و ملتهــا و گروههــای اجتماعــی بــا اطمینــان بیشتــر میتواننــد بــه ایــن الگوهــا
اتــکاء کــرده و در روشهــا ،کنشهــاو ورود بــه عرصههــای مختلــف جامعــه در
ســطوح خــرد و کالن از آن بهرهمنــد شــوند.
الگــو در میــان افــراد ،گروههــا ،ملتهــا و دولتهــا،بــه مثابــه نیــاز،قاعــده ،معیــار
و در چش ـمانداز وســیعتر ،بــه عنــوان افــق میتوانــد ایفــای نقــش کــرده و رفتارهــا
را در تصمیمهــا،برنامههــا ،شــکلگیری نظــام انگیزشــی و تولیــد و مصــرف تحــت
تأثیــر قــرار داده و ســمت و ســوی آنهــا را شــکل دهــد.
از دیگــر ســو ،بحرانهــا آزمــون مدیریــت جوامــع هســتند كــه سیســتمهای سیاســی
را بــه چالــش میكشــند .بنابرایــن بررســی چگونگــی مدیریــت بحرانهــا در كشــورها،
میتوانــد ارزیابــی مثبتــی بــرای سیســتمهای مدیریتــی گوناگــون باشــد .جنــگ یكی
از ایــن بحرانهــا اســت كــه تــا بــه امــروز كشــورهای متعــددی را درگیــر ســاخته
گ در كشــورهای گوناگــون تجرب ه هــای موفــق و ناموفق
اســت .بررســی مدیریــت جنـ 
متعــددی را آشــكار میكنــد .بــرای نمونــه جمهــوری اســامی ایــران یكــی از طوالنــی
تریــن جنگهــای جهــان معاصــر را تجربــه كــرده اســت .جنــگ تحمیلــی یكــی از
آزمونهایــی بــود كــه سیســتم نوپــای جمهــوری اســامی را بــه چالــش كشــید.
الگــوی دفــاع مقــدس ،ســتیزش و ســاح و آثــار منفــی پدیــده جنــگ نیســت،بلکــه
جــان مایـهی دفــاع مقــدس آن اســت کــه تجــاوز دشــمن و احتمــال ســقوط انقــاب
و نظــام و از دســت رفتــن کشــور در بحرانیتریــن وضعیــت ،بــه دلیــل الگــوی رفتــاری
«مــن و منافــع مــن» ذیــل ارزشهــای خدایــی و منافــع مــردم و آســایش آنهــا،و
حتــی «مــن» فــدای آنهــا ،مبــدل بــه تولد جدیــد ایــران گردیــد تا مــردم بتواننــد در
ســایه فداکاریهــا و تحمــل ســختیهای طاقتفرســای جوانــان و رزمنــدگان ،حیــات
و هویــت جدیــد و زندگــی تــوأم بــا پیشــرفت و عدالــت و معنویــت داشــته باشــند.
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــد :اذا جــاء نصــراهلل و الفتــح .و رایــت النــاس
یدخلــون فــی دیــن اهلل افواجــا .آنگاه کــه فتــح حاصــل شــد ،مــردم گــروه گــروه بــه
دیــن خــدای میگرونــد .یــک برداشــت از آیــه آن اســت کــه نخبــگان و پیشقــراوالن
جامعــه بایــد جلــودار باشــند تــا بــا اندیشــه و مدیریــت آنهــا فتــح حاصــل شــود و
مــردم بتواننــد در فضــای بهتــر و زندگــی مناســب بــه دیــن خــدا عمــل کننــد،و ایــن
اتفــاق در دفــاع مقــدس افتــاد و رهبــران و فرماندهــان بــا همــت رزمنــدگان حادتریــن
شــرایط را تغییــر دادنــد .و ایــن الگــو همــواره میتوانــد جامعـهی ایرانــی را از شــرایطی
وارد شــرایط نویــن کنــد.
در الگــوی دفــاع مقــدس ،رزمنــدگان و فرماندهــان و رهبــران جلوتــر از ســایرین خطــر
را پذیــرا شــده و کمتــر از آنهــا واجــد بهرهمنــدی بودنــد .بــرای اســام و ملــت جــان
و ســر و تــن اهــداء میکردنــد ،طلـبکاری و فزونخواهــی در الگــوی رفتــاری آنهــا
تعریــف نشــده بــود ،و همـهی آنهــا همــواره بدهــکار مــردم و انقــاب بودنــد.
حــال بــه الگــوی مدیریــت ،رهبــری و فرماندهــی در دفــاع مقــدس بایــد از منظــری
جدیــد نــگاه کــرد .مدیریــت و فرماندهــی در دفــاع مقــدس دارای ویژگــی هایــی اســت
کــه بایــد بــدان پرداختــه شــود و از دل آن مولفــه هــای مدیریــت جهــادی بــرای اداره
کشــور اســتخراج شــود .مهمتریــن مولفــه هــای مدیریــت و فرماندهــی در دوران دفــاع
مقــدس  -1مســئولیت پذیــری -2 ،پایبنــدی به اصــول -3 ،اخــاص -4 ،برنامــه ریزی
و کار هدفمنــد -5 ،والیــت مــداری -6 ،درونزایــی -7 ،موقعیــت شناســی اســت.
فرماندهــان در دوران دفــاع مقــدس دارای ایــن ویژگــی هــا بودنــد .بــا نگاهــی به شــیوه
مدیریــت فرماندهــان در ایــن دوره مــی تــوان دریافــت کــه مناســب تریــن الگــو بــرای
مدیریــت فعلــی کشــور و بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی مدیریــت جهــادی با اســتفاده
از الگــوی فرماندهــان دفــاع مقــدس خواهــد بــود .شــهدایی ماننــد صیــاد شــیرازی
تمــام نــکات مدیریتــی و فرماندهــی را رعایــت کــرده و بــه الگویــی بــرای تمــام دوران
تبدیــل شــدهاند.
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دفاع مقدس
محل
شکوفایی استعدادها
بود
مهــم مديريّــت جهــادى
«عامــل
ّ
عبــارت اســت از خودبــاورى و
اعتمــاد بــه نفــس و اعتمــاد بــه
كمــك الهــى .اينكــه مــن نــام
الســام) و
مبــارك امــام باقــر (عليه ّ
نــام مبــارك اميرالمؤمنيــن و تبريك
ايّــام مبــارك رجــب را در طليعــهى
عرايضــم عــرض ميكنــم ،بهخاطــر
ايــن اســت؛ در همــهى كارهــا تــو ّكل
بــه خــداى متعــال و اســتمداد از
كمــك الهــى [كنيـم]؛ بــه كمكهاى
الهــى اعتماد كنيــم[ .وقتى] شــما از
خــداى متعــال كمــك ميخواهيــد،
راههــا بهســوى شــما بــاز ميشــود:
خر ًجــا
َو َمــن يَ َّتـ ِ
ـق اهللَ يَج َعــل ل َـ ُه َم َ
يــث اليَح َتسِ ــب.
َ ،و يَر ُزقــ ُه مِــن َح ُ
( )۱ايــن رزقــى كــه در ايــن آيــه و
در آيــات ديگــر گفتــه شــده اســت،
بــه شــكلهاى مختلفــى بــه مــن
و شــما ميرســد؛ گاهــى شــما
ناگهــان در ذهنتــان يــك چيــزى
بــرق ميزنــد ،ميدرخشــد ،راهــى
بــاز ميشــود؛ ايــن رزق الهــى اســت؛
در يــك برهـهى فشــار ،ناگهــان يك
اميــد وافــرى در دل شــما بـ ه وجــود
مىآيــد؛ ايــن همــان رزق الهــى
اســت».
 10اردیبهشت 1392
بیانــات در دیــدار کارگــران در
گــروه صنعتــى مپنــا

«جنــگ ،کار پیچیــدهای اســت.
مدیریــت جنــگ و فرماندهــی
جنــگ ،کار بســیار ســنگین و
پیچیــدهای اســت .ایــن کار را
جوانهــای نــورس مــا در بســیاری
از بخشهــا انجــام میدادنــد.
ایــن تدبیــر ،ایــن حکمــت ،چیــز
بســیار شــگفتآوری اســت؛
مظهــر شــکوفائی اســتعدادها
چقــدر
ظرفیتهاســت.
و
جوانهــای کمســال رفتنــد
در جبهــه و توانســتند در آنجــا
کارهــای بــزرگ از خودشــان نشــان
بدهنــد .بعضــی شــهید شــدند،
بعضــی هــم جــزو ســرمایههای
انقــاب بودنــد ،بعدهــا کشــور از
اینهــا اســتفاده کــرد .حقیقتــاً
ایــن جــوری بــود کــه ســپاه
پاســداران یکــی از مراکــز صــدور
نیــرو بــه همــه جــای کشــور شــده
در طــول ایــن بیســت و هفــت
هشــت ســال؛ بــه خاطــر اینکــه
جنــگ توانســت از یــک مجموعهی
جــوان ،مجموعــهای از عناصــر
کارآمــد و بااســتعداد درســت کنــد
و تحویــل بدهــد؛ چــون اســتعدادها
در اینهــا شــکوفا شــد».
 24شهریور 1388
«ایــن هشــت ســال ،مظهــری از
فرماندهان

برتریــن صفاتــی اســت کــه یــک
جامعــه میتوانــد بــه آنهــا ببالــد و
از جوانــان خــودش انتظــار داشــته
باشــد .یعنــی دفــاع مقــدس مظهــر
حماســه اســت ،مظهــر معنویــت و
دینــداری اســت ،مظهــر آرمانخواهی
اســت ،مظهر ایثار و از خودگذشــتگی
اســت ،مظهــر ایســتادگی و پایــداری
و مقاومــت اســت ،مظهــر تدبیــر و
حکمــت اســت».
 24شهریور 1388
«مــن مشــتاقم کــه جوانهــای مــا
قصــهی جنــگ تحمیلــی هشــت
ســاله را بداننــد کــه چــه بــود.
ایــن را بارهــا گفتهایــم؛ افــراد هــم
گفتهانــد و تشــریح کردهانــد؛ امــا
یــک نــگاه کالن بــه ایــن هشــت
ســال ،بــا اطــاع از جزئیاتــی کــه
وجــود داشــته اســت ،خیلــی بــرای
برنامهریــزی آینــدهی جــوان در
روزگار مــا مهــم اســت».
 8آبان 1387

1

«دوران دفــاع مقــدس بــرای ملــت
مــا ظرفیــت و موقعیتــی بــود کــه
ایــن ملــت بتوانــد اعمــاق جوهرهی
خــودش را در ابعــاد مختلــف نشــان
دهــد ،و نشــان داد».
 31شهریور 1384
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«مواظــب باشــید از مســألهی
دفــاع مقــدس کــه در ایــن کشــور
اتفــاق افتــاد ،غافــل نشــوید؛ کار
بزرگــی انجــام گرفــت .آن جوانهــا
مثــل شــماها بودنــد؛ اکثــر ایــن
جوانهایــی کــه در جنــگ نقشــهای
مؤثــر ایفــا کردنــد ،از قبیــل همیــن
دانشــجوها بودنــد و خیلیهایشــان
هــم جــزو نخبههــا بودنــد .دلیــل
نخبــه بودنشــان هــم ایــن بــود
کــه یــک جــوان بیســتودو ،ســه
ســاله فرمانــدهی یــک لشــکر شــد؛
آنچنــان توانســت آن لشــگر را
هدایــت کنــد و آنچنــان توانســت
طراحــی عملیــات را ،کــه هرگــز
نکــرده بــود ،بکنــد کــه نــه فقــط
دشــمنانی را کــه مقابــل مــا بودنــد
متعجــب کــرد ،بلکــه ماهوارههــای
دشــمنان را هــم متعجــب کــرد».
 5مهر 1383
«جنــگ هشــت ســاله ،ایــن ملــت
را آبدیــده ،شــجاع و متّکــی بــه
نفــس کــرد .نــام ایــن ملــت را
بلنــد کــرد .خیلــی از ملتهــای
مســلمان دنیــا بــه خاطــر جنــگ
توجــه و
و عقایــد شــما ملّــتّ ،
گرایــش پیــدا کردهانــد».
 24آذر 1375

سرلشکر باقری

رییس ستاد کل نیروهای مسلح

دفاع مقدس
ضامن قرنها سربلندی ملت ایران است
دفــاع مقــدس گام بزرگــی در تاریــخ
ملــت بــزرگ ایــران اســت کــه پــس
از چندیــن قــرن ســرافکندگی در
جنگهــای گذشــته و از دســت دادن
ســرزمینها ،ملــت ایــران توانســت
هویــت خــود را در دفــاع مقــدس
بازیابــی کنــد و وارد مرحلــه جدیــدی
از تاریــخ ســرافرازانه خــود شــود.
دشــمنان انقــاب اســامی (بلــوک
شــرق و غــرب) بالفاصلــه پــس از
پیــروزی انقــاب ،همســایه غربــی
مــا را علیــه ایــران اســامی تجهیــز و
تحریــک کردنــد و بسترســاز تهاجــم،
تجــاوز و تصــرف بخشهایــی از
کشــورمان توســط رژیــم بعــث عــراق
شــدند.
دفــاع مقــدس ملــت ایــران فــراز
بزرگــی اســت کــه ایــن ملــت شــجاع
و بــزرگ طــی هشــت ســال دفــاع

بزرگــی بــرای ایجــاد و اعتــای
مفاهیمــی ماننــد هویــت ملــی و اثبات
شــرافت و شــجاعت ملتشــان بهــره
میبرنــد.
جهــان غــرب میخواســت ایــن ملــت
را بــه ســمتی ببــرد کــه اثــری از
اســام ،تشــیع و جوانمــردی و غیــرت
باقــی نمانــد .مــردم بــه رهبــری امــام
همــت کردنــد و انقــاب اســامی
پیــروز شــد .پــس از انقــاب ،جنــگ
تحمیــل شــد امــا دفــاع مقدس شــکل
گرفــت و دوران ســربلندی کشــور رقــم
خــورد تــا توطئههــای بعــدی علیــه
ایــن ملــت از ســر گذرانــده شــود.
امنیــت ،بازدارندگــی و ســربلندی
ایــن ملــت بــه دلیــل افــق روشــن
آثــار دفــاع مقــدس ،خــون شــهیدان و
تــاش ایثارگــران اســت.
دفــاع مقــدس ذخیــره بــزرگ

مقــدس نهتنهــا اجــازه نــداد وجبــی از
خــاک ایــران تصــرف شــد ،بلکــه تمــام
تلخکامیهــای تاریــخ خــود را در
ایــن هشــت ســال جبــران کــرد.
ملــت ایــران در دوران دفــاع مقــدس
نشــان داد کــه ملتــی ســرافراز ،بــزرگ
و شــجاع در میــان ملتهــای جهــان
اســت و خواهــد توانســت در تمامــی
برهههــای تاریخــی در مقابــل تمــام
نامالیمــات ،فشــارها ،تحریمهــا و
گرفتاریهــا بــا ســربلندی از کشــور،
تاریــخ و کیــان خــود دفــاع کنــد و
مســیر آرمانهــای مقــدس خــود را
ســرافرازانه پیــش ببــرد.
دفــاع مقــدس گنجینــه بزرگــی اســت
کــه میتوانــد قرنهــا ســربلندی را
بــرای جوانــان و ملــت ایــران تضمیــن
کنــد.
ملتهــا همــواره از چنیــن حــوادث

مانــدگاری بــرای جوانــان و نس ـلهای
آتــی مــا خواهــد بــود .روایــت کــردن
دفــاع مقــدس تالشــی از نــوع تــاش
حضــرت زینــب (س) اســت .اگر تالش
حضــرت زینــب ،علمــا و شــهیدان در
طــول تاریــخ نبــود چگونــه آثــاری از
اســام و تشــیع در اختیــار مــا قــرار
میگرفــت.
اگــر تاریــخ ،علــوم ،معــارف ،واقعیــت،
ایثــار ،شــهامت و از خــود گذشــتگی
دفــاع مقــدس توســط ابــزار هنرمندانه
در اختیــار جوانــان قــرار نگیــرد چگونه
یــاد و خاطــره آن جــان فشــانیها را
زنــده نگــه خواهیــم داشــت .بــا وجــود
تالشهــای صــورت گرفتــه همچنــان
دفــاع مقــدس مظلــوم و مهجــور مانده
اســت .حادثــه بزرگــی کــه هــر روز آن
میتوانــد دســتمایه کتــاب ،فیلــم و
اثــر هنــری باشــد.
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امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

صیاد شیرازی مخالف ابزارمحوری بود
منظم و باایمان بود
برنامهریزی مهمترین ویژگی فرماندهی صیاد بود
نوآوری در اجرای روشها توسط صیادشیرازی
صیاد دوستدار والیت بود

امیر سرافراز

ابوالفتحیو فرماندهی شهید صیادشیرازی
نخست :مدیریت
پرونده
فرضا
سردار شهید یوس

گفتار

صیاد شیرازی

فرماندهای متواضع بود
سرلشکر فیروزآبادی

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا

صیادشــیرازی اطمینــان خاطــری بــرای فرماندهــان نیروهــای مســلح و بــه
خصــوص فرمانــده ارشــد آن یعنــی سرلشــکر فیروزآبــادی بــود؛ چــه آن زمانی
کــه معــاون بازرســی ســتاد کل بــود و چــه آن زمانــی کــه جانشــین رییــس
ســتاد کل شــد ،کارهــای خــود را بــا دقــت و کامــل انجــام مـیداد.
سرلشــکر فیروزآبــادی در ادامــه بــه بیــان نحوه آشــنایی خــود با صیادشــیرازی
و ویژگیهــای شــخصیتی ایــن فرمانــده پرداخته اســت.

نخســتین بــار نــام شــهید صیــاد
شــیرازی را در مشــهد و بــه مناســبت
برخــوردی کــه بنــی صــدر بــا او
پیــش آورده بــود ،شــنیدم و آن هــم
اینکــه در ارتــش یــک افســر متدیــن و
انقالبــی هســت کــه بنــی صــدر حضــور
او را تــاب نمــیآورد .بــار دوم هــم در
جهــاد ســازندگی نــام او را شــنیدم .در
ســالهای اول جهــاد ،هــر چنــد وقــت
یــک بــار شــورای اجتماعــی تشــکیل
مـیداد .در ایــن شــورا از بــزرگان دعــوت
میشــد شــهید صیــاد شــیرازی یــک بار
بــه عنــوان ســخنران ایــن محفــل آمــد.
یــادم هســت کــه پایــش شکســته بــود
و بــا عصــا راه میرفــت .حرفهــای
بســیار انقالبــی و شــورانگیزی زد و
حضــار بارهــا بــا تکبیــر حرفهایــش
را تأییــد کردنــد .در آن دوران ،مؤمنــان
بــه انقــاب از اینکــه حکومت در دســت
یــک چهــره منافــق (بنــی صــدر)
گرفتــار شــده بــود ،بســیار ناراحــت
بودنــد ،امــا امــام (ره) دســتور بــه صبــر
آگاهانــه داده بودنــد .شــهید صیــاد
شــیرازی کســی بــود کــه بــا نهایــت
قــدرت و شــجاعت ،بــه آگاهــی بخشــی
در ایــن بــاره ادامــه مــیداد .در همــان
دوران نقــش منحصــر بــه فــرد شــهید
صیــاد شــیرازی بــه هنــگام تقابــل بــا
بنــی صــدر ،در ذهــن تمــام مؤمنــان بــه
انقــاب ،برجســته شــد.
شــهید صیــاد شــیرازی از نظــر
شــخصیتی انســانی بــود کــه وقتــی در
چیــزی بــه یقیــن میرســید ،امــکان
نداشــت کــه ســازش کنــد .در آن روزهــا
ما مســئل ه جنــگ تحمیلی را داشــتیم و
نیروهــای انقــاب درگیــر جنــگ بودند.
از آن طــرف هــم مســئل ه کردســتان را

داشــتیم کــه خــط تجزی ـهی کشــور را
بــه دنبــال میکــرد .هنــوز هــم ماهیــت
بنــی صــدر بــرای همــه روشــن نشــده
بــود .در آن زمــان شــهید صیاد شــیرازی
فرمانــده یگانــی از ارتــش در منطقــه
کردســتان بــود و موفقیتهایــی هــم
کســب و ضــد انقــاب را ســرکوب کرده
بــود .بنــی صــدر ایشــان را احضــار کرده
بــود کــه شــهید صیــاد نپذیرفتــه و
نرفتــه بــود و بنــی صــدر هــم بــه عنوان
فرمانــده کل قــوا ،ایشــان را عــزل کــرد.
بعــد از عــزل بنــی صدرتوســط حضــرت
امــام (ره) ،شــهید صیــاد شــیرازی بــا
حکــم امــام فرمانــده نیــروی زمینــی
ارتــش شــد .در واقــع شــهید صیــاد
بــود کــه بــه ارتــش افتخــار داد ،زیــرا
در آن شــرایط پذیرفتــن فرماندهــی
نیــروی زمینــی ارتــش کار ســادهای
نبــود و همــه شــهید صیــاد را از عمــق
وجــود ،بــه عنــوان فرمانــده پذیرفتنــد.
مــن در زمــان انتصــاب شــهید صیــاد
بــه فرماندهــی نیــروی زمینــی بــه
تهــران آمــده و عضــو شــورای مرکــزی
جهــاد ســازندگی بــودم .همــراه بــا
اعضــای شــورا و مهنــدس فــروزش بــه
دفتــر شــهید صیــاد در نیــروی زمینــی
رفتیــم ،مــن تصــور میکــردم حــاال کــه
بــا کســی کــه فرمانــده نیــروی زمینــی
اســت ،روبــرو میشــوم و یــک وضعیــت
خاصــی را خواهــم دیــد .امــا دیــدم کــه
کامــا ســاده و بــی آالیــش در یــک اتاق
ســاده اســت .هنــگام نمــاز مغــرب بــود
کــه رســیدیم ،دیدیــم یکــی از اتاقهــا
را فــرش انداختهانــد و در حــال خوانــدن
نمــاز هســتند ،یکــی از ویژگیهــای
ایشــان ایــن بــود کــه نمــاز اول وقتــش
تــرک نمیشــد و همیشــه بــا اذان نمــاز
فرماندهان
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میخوانــد.
جهــاد ســازندگی هــم تــا روز آخــر
جنــگ بــه عنــوان نیــروی ســوم
(مهندســی) در خدمــت ارتــش و ســپاه
بــود .بچههــای جهــاد بــا شــهید صیــاد
ارتباطــی صمیمــی داشــتند ،یــک هفته
بعــد از اینکــه مــن معــاون دفاعــی و
جانشــین نخســت وزیــر در قــرارگاه
خاتــم االنبیــاء(ص) شــدم و بــه قــرارگاه
رفتــه بــودم ،ایشــان آمــد و مهمتریــن
حادثـهای کــه از نظــر مــن در آن زمــان
اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه ایشــان بــه
عنــوان فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش
تــاش کــرد بــا فرماندهــی ســپاه
هماهنــگ شــود و متحــدا طرحهــای
نظامــی مقابلــه با دشــمن را اجــرا کنند.
ایــن حســاسترین دوران جنــگ بــود و
در آن عملیاتهــای بــزرگ و درخشــانی
همچــون طريــق القــدس ،فتــح المبيــن
و بیــت المقــدس اجــرا شــد کــه در
ایــن عملیاتهــا مناطــق وســیعی از
ســرزمینهای اشــغالی میهــن اســامی
از جملــه شــمال دزفــول ،بســتان و
خرمشــهر آزاد شــد .اینهــا از نتایــج
مهــم عملیاتهــای مشــترک ارتــش و
ســپاه بــود کــه در ســایه ایمــان و صفای
باطــن و درک انقالبــی شــهید صیــاد از
همــکاری ارتش و ســپاه شــکل گرفتند.
شــهید صیــاد انســانی خاضــع و خاشــع
بــود .در برابــر مؤمنیــن تواضــع داشــت و
تــرس از خــدا در وجــودش مــوج میزد.
بــر خــودش و نفســش تســلط عجیبــی
داشــت .در تواضــع ایشــان همیــن بــس
کــه هــر جــا بــرای ســخنرانی دعوتــش
میکردنــد ،میرفــت و برایــش فــرق
نمیکــرد کــه وزارتخانــه اســت ،نمــاز
جمعــه اســت یــا خانــه یــک دوســت.
فروردین 97

میگفــت :مــن اینهــا را نعمــت الهــی
میدانــم .مــن عاشــق اینهــا هســتم
و از صمیــم دل بــا آنهــا صحبــت
میکــرد .بعضیهــا کــه بــه او حســادت
میکردنــد میگفتنــد میخواهــد
خودنمایــی کنــد .ایــن هــم یکــی از
مظلومیتهــای او بــود .همیشــه کارش
را بــا اخــاص انجــام مـیداد و بــه ایــن
حرفهــا کاری نداشــت .بــه خاطــر
همیــن ارتبــاط صمیمــی و نزدیکــی که
بــا مــردم داشــت ،میبینیــد تشــییع
جنــازهاش آن قــدر بــا عظمــت برگــزار
شــد.
انضبــاط مطلــق ایشــان نکتـهای اســت
کــه میخواهــم بــر آن تاکیــد کنــم.
در کار ،از ســرباز انضبــاط مطلــق
میخواســت و در خــارج از محیــط کار،
بــا همــه بــرادر و رفیــق و صمیمــی بود.
قلبــی قــوی و روحیـهای اســتوار داشــت
و نمونــهی بــارز «اشــداء علــى الكفــار
و رحمــاء بينهــم» بــود .بــه نظــر مــن
ویژگیهــای او را بایــد امــروز بــه
همــهی نظامیهــا اعــم از ارتشــی و
ســپاهی آمــوزش داد .ایشــان بــا نهایــت
خضــوع ،خشــوع و رفاقــت بــا فرماندهی
کل ســپاه ،برادرمــان دکتــر محســن
رضایــی همــکاری میکــرد و در نتیجــه
توانســتند آن موفقیتهــای درخشــان را
بــرای کشــور بــه ارمغــان بیاورنــد.
در بحــث تربیــت اســامی ،ایشــان چــه
در حیــات و چــه پــس از شــهادت یــک
اســوه اســت .شــهید صیــاد در عملکــرد
و تفکــر فرماندهــان امــروز نیروهــای
مســلح حضــور دارد.
حضــرت امــام (ره) پــس از پذیــرش
اســتعفای شــهید صیــاد از فرماندهــی

نیــروی زمینــی ایشــان را بــه عنــوان
مشــاور خــود و عضــو شــورای عالــی
دفــاع تعییــن کردنــد .ایــن شــورا گاهــی
در محضــر امــام (ره) تشــکیل جلســه
میدادنــد .در مقطعــی کــه مــن بــه
طــور ویــژه همــکار شــهید صیــاد بــودم،
شــورای عالــی دفــاع ،قرارگاهــی بــه نــام
قــرارگاه دریایــی جنــوب تشــکیل داد و
در واقــع شــهید صیــاد ،آن قــرارگاه را در
دفتــر حضــرت امــام (ره) تشــکیل میداد
و اطالعــات مخصــوص خلیــج فــارس،
دریــای عمــان و جزایــر را میگرفــت و
طــی گزارشــی بــه شــورای عالــی دفــاع
تقديــم میکــرد .شــهید صیــاد بــه ایــن
ترتیــب نقشــی عملــی را در شــورای
عالــی دفــاع و نقشــی مشــورتی را بــرای
حضــرت امــام بــر عهــده داشــت .در آن
زمــان در غیــاب ایشــان مــن شــهید
صیــاد را بــه عنوان معاون بازرســی ســتاد
کل نیروهــای مســلح به محضــر حضرت
آقــا پیشــنهاد دادم .معظــم لــه دســتور
فرمودنــد و شــهید صیاد با نهایــت تواضع
پذیرفــت و بســیار هــم خوشــحال بود که
بــه نیروهــای مســلح برگشــته و بســیار
قــوی و گســترده شــروع بــه فعالیــت
کرد .دوران بازرســی ایشــان دوران بســیار
پربرکتــی بــود .چــون یــک شــخصیت
بــزرگ از نیروهــای مســلح بودنــد کــه
ارتشـیها و ســپاهیها و مــردم ،همگــی
بــه ایشــان اعتمــاد داشــتند.
طــی مدتــی کــه شــهید صیــاد معــاون
بازرســی ســتاد کل بــود ،بیــش از ۱۰۰
مــورد اختــاف بیــن یگانــی و مناطــق
نظامــی و مســائل داخــل شــهری را

شــهید صیــاد بــا حفــظ ســمت معــاون
بازرســی ،از ســوی فرمانــده معظــم
کل قــوا بــه عنــوان جانشــین رئیــس
ســتاد کل منصــوب شــد ،بــه ایــن
ترتیــب کارشــان پنــج برابــر شــد،
چــون بازرســی را مثــل گذشــته انجــام
میدادنــد و هیــچ کــم و کاســتی پیــدا
نشــد.
شــهید صیــاد بود کــه اتحاد بیــن ارتش و
ســپاه را بــه وجــود آورد و آن پیروزیهای
عظیــم در جبهههــا بــه دســت آمــد .لــذا
صــدام کینـ ه عمیقــی نســبت به شــهید
صیــاد داشــت و در جلســاتی بــا منافقین
بــه شــخص رجــوی مأموریــت داد کــه او
را شــهید کند و شــهادت صیاد شــیرازی
یکــی از قراردادهــای مهــم بيــن رجــوی
ملعــون و صــدام لعيــن بــود .منافقیــن از
روحیــه مردمــی ایشــان ســوء اســتفاده
کردنــد و صبــح زود بــه عنــوان رفتگــر
بــه ایشــان نزدیــک شــدند و نامــهای
را بــه وی دادنــد و ایشــان همــان جــا
پشــت فرمــان ماشــین مشــغول مطالعه
نامــه میشــود و آن منافــق لعنتــی بــه او

حــل کــرد .ایــن توانایــی بــاال ،یکــی از
ویژگیهــای شــخصیتی ایشــان بــود .او
مشــکالت بســیاری را حــل و گرههــای
زیــادی را بــاز کــرد .در عیــن حــال یــک
معلــم نظامــی و اخالقــی هــم بــود و
چیزهایــی را کــه صحیــح بــود ،آمــوزش
مــیداد.
شــهید صیاد همانند عــده بســیار زیادی
از انقالبیــون ،همــان طــور کــه انقــاب را
از آن خودشــان میدانســتند ،خودشــان
را نیــز از آن انقــاب میدانســتند .شــهید
صیــاد بــه والیــت فقیــه و رهبــری اعتقاد
قطعــی و یقیــن کامــل داشــت؛ بنابرایــن
هــر ماموریتــی کــه در ایــن سیســتم و به
ویــژه در ارتــش و نیروهــای مســلح بــه او
محــول میشــد ،بــا دل و جــان انجــام
مــیداد و گاهــی خــودش هــم کار را
ابــداع و ایجــاد میکــرد .هیئــت معــارف
جنــگ یکــی از ابداعــات ایشــان اســت
کــه بــه عنــوان باقیــات الصالحــات از وی
بــه یــادگار مانــده اســت.
شــهید صیــاد بــه معنــای واقعــی یــک
بســیجی بــود و همیشــه ارتباطــش را بــا
بســیجیها حفــظ میکــرد.
حضــرت آقــا بــه شــهید صیــاد بــه خاطر
خلــوص و ویژگیهــای شــخصیتی
بــارزی کــه داشــت ،عالقــ ه ویــژهای
داشــتند و رابطــه آن دو سرشــار از
صفــا و معنویــت بــود .مــن در ایــن
مالقاتهــا ،محبــت دو جانبــه آنهــا
را کامــا احســاس میکــردم .ایشــان
دربــاره شــهید صیــاد تعبیــر خاصــی بــه
کار بردنــد و شــهید صیــاد را یــک افســر
قهرمــان نامیدنــد.

شلیک میکند.
بوســه رهبــری بــر تابــوت شــهید صیــاد،
نشــان ه اوج عالقــه آقــا بــه ایشــان بــود
و ایــن عالقــه بــه روح بلنــد ،ایمــان و
معنویــت شــهید صیــاد مربــوط میشــد.
حضــرت آقــا در بیاناتشــان دربــاره شــهید
صیــاد فرمودنــد :ایــن افســر مؤمــن،
شــجاع ،پــر اراده و پرانگیــزه در ســخت
تریــن مراحــل در کنــار امــام و رهبــری
بــود و همچــون فرزنــدی بــرای امــام ،آن
همــه فــداکاری ،عــزت ،شــرف ،مردانگی و
صفــا را ارائــه کــرد.
در واقــع شــهید صیــاد چــه از لحــاظ
معنویــت و چــه از نظــر خدماتــی کــه
انجــام داد و هــم بــه خاطــر آثــاری کــه
از خــود باقــی گذاشــت ،بــه عنــوان یــک
اســوه مانــدگار در تاریــخ انقالب اســامی
و در خاطــر مــردم انقالبــی ایــران جاودانه
خواهد درخشــید و الهــام بخش مؤمنین
و مجاهــدان في ســبيل اهلل خواهــد بود و
شایســته اســت کــه بــرای ترویــج منــش
و ویژگیهــای برجســته ایمانــی ،اخالقی
و رفتــاری وی در همــه زمینههــا از هیــچ
تالشــی دریــغ نشــود.

سرلشکر فیروزآبادی و شهید صیادشیرازی

سرلشکر صالحی

جانشین رییس ستاد کل نیروی مسلح

صیاد را باور داشتند
ایشــان چنــد ویژگــی بــارز داشــت کــه
برخــی از آنهــا ناشــی از معنویتــی
بــود کــه از آن برخــوردار بــود .یکــی
اینکــه قبــل از انقــاب درس را بــا
«بســم اهلل» شــروع میکــرد .االن
گفتــن ایــن جملــه آســان اســت ،ولــی
در آن زمــان در ارتــش کــم ســابقه
بــود .از آیــات شــریفه و احادیــث هــم
اســتفاده میکــرد.
شــهید صیــاد از همــان ابتــدا بــا اتــکا

بــه نیــروی ایمــان ،باورهــای خــود را
بــه دیگــران منتقــل میکــرد .او بــا
نمــاز شــب ،قــرآن خوانــدن و توســل
بــه ائمــه اطهــار (ع) و بــاور عمیقــی
کــه بــه فرمایشــات امــام داشــت،
طــوری عمــل میکــرد کــه کــم
کــم دوســتان ایشــان نیــز ،باورهــای
ایمــان و معنویشــان بــه باورهــای
مــادی غلبــه کــرد ،بــه گون ـهای کــه
وقتــی شــهید صیــاد در منطقــه

فرماندهان

شــمال غــرب ،چنــد عملیــات کوچک
بــا ترکیبــی از نیروهــای ارتــش،
ژندارمــری ،ســپاهی و بســیجی انجــام
داد و برخــی از محورهــا را بــاز کــرد،
همــه احســاس میکردنــد هرچــه
کــه بگویــد بیتردیــد اجــرا خواهــد
شــد .ایشــان وقتــی فرمانــده نیــروی
زمینــی شــد ،طــرح اولیـه آزادســازی
بســتان را داد ،همــه بــاور کردنــد کــه
موفــق خواهــد شــد.
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رابطــه شــهید صیــاد بــا بــرادران
ســپاه در خنثــی ســازی عملیاتهــای
منافقیــن ،فــوق العــاده بــود .نهایــت
ایــن اثرگــذاری ،عملیــات مرصــاد
بــود .منافقیــن در ایــن عملیــات ،همه
هســتی و نیســتی خــود را گذاشــته
بودنــد کــه پیــروز شــوند .بخــش
مهمــی از عملیــات مرصــاد را شــهید
صیــاد بــا هلیکوپترهــا اداره کــرد و
عقبــه آنهــا را نیــز زد.

یادداشت

صیاد شیرازی

مخالف ابزارمحوری بود

سرلشکر رشید

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص)

سرلشــکر رشــید در نیروهــای مســلح بــه عنــوان استراتژیسـتترین فرمانــده
شــناخته میشــود و ایــن فرمانــده بــدون شــک بــه خوبــی میتوانــد،
فرماندهــی و مدیریــت نظامــی شــهید صیادشــیرازی را تحلیــل کنــد .در
ادامــه یادداشــت فرمانــده قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــاء (ص) در ایــن رابطــه
آمــده اســت .ایــن یادداشــت حــاوی نــکات خوبــی بــرای فرماندهــان و اســاتید
دانشــگاههای نظامــی اســت.

شــهید صیــاد شــیرازی از ســه جهــت،
اول؛ تفکــر نظامــی -امنیتــی ،دوم؛ رفتار
نظامــی و ســوم؛ ســرانجام زندگ ـیاش،
بــا تمــام فرماندهــان ارتــش پــس از
انقــاب ،متفــاوت اســت.
بــا ایــن توضیــح ،پرســش ایــن اســت
کــه آنچــه او را از دیگــران متمایــز
کــرده ،چیســت؟
 )1از رده پاییــن ارتــش بــا تــاش و
مجاهــدت از قبــل از انقــاب تــا زمانــی
کــه بــه فرماندهــی نیــروی زمینــی
ارتــش منصــوب شــد ،بــه باالتریــن رده
فرماندهــی رســید.
 )2از نقــش اولیــه امنیتی در کردســتان
علیــه ضدانقــاب آغــاز کــرد ،امــا در
تفکــر نظامــی و اســتراتژی آزادســازی
مناطــق اشــغالی در برابــر تهدیــد
خارجــی ،بــا پســت فرماندهــی ارتــش،
یکــی از پرافتخارتریــن دوران جنــگ
یعنــی آزادســازی مناطــق اشــغالی از
چنــگال متجــاوز خارجــی را در ارتــش
فرماندهــی کــرد.
 )3تنهــا فرمانــده ارشــد ارتــش بــود که
منافقیــن بــه پشــتوانه صدام و اســتکبار
جهانــی ،او را تــرور کردنــد؛ از فرماندهان
ارتــش دو نفــر تــرور شــدند؛ نخســت
شــهید قرنــی بــود کــه بــه دســت
گــروه فرقــان تــرور شــد و دیگــری
شــهید صیــاد شــیرازی بــود که توســط
منافقیــن بــه شــهادت رســید.
شــهید قرنی در شــرایط بحرانــی انقالب
و اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران بــه شــهادت رســید؛ امــا
شــهید صیــاد پــس از اتمام جنــگ و در
شــرایط ثبــات نظــام ،چــرا؟ چــه چیزی
بــه او چنیــن جایــگاه و نقشــی را داد که
از ســوی منافقیــن و عــراق هدفگــذاری

شــد؟
مجمــوع ایــن مالحظــات ،ایــن پرســش
را طــرح میکنــد کــه چــه چیــزی
شــهید صیــاد را تــا ایــن انــدازه متمایــز
کــرده اســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش ،بــا تجزیــه و
تحلیــل تفکــر و اندیش ـههای نظامــی-
امنیتــی شــهید صیــاد و رفتارهــای
وی در ایــن حــوزه ،امکانپذیــر اســت
کــه متأســفانه تاکنــون نهتنهــا دربــاره
ایــن شــهید ،بلکــه دربــاره هیچیــک
از فرماندهــان شــهید ،انجــام نشــده
اســت ،چراکــه بیشــتر رویکــرد مــا
خاطرهگویــی بــوده اســت.
شــهید صیــاد مفهــوم تحــول جدیــد
بــا انقــاب را در روح ،اندیشــه و رفتــار
عمیقـاً درک کــرد .یکــی از دالیــل مهم
آن ،حضــور در کردســتان بــود کــه
امنیــت و تمامیــت ارضــی جمهــوری
اســامی بــه عنــوان نظــام برآمــده از
انقــاب ،تهدیــد میشــد.
حضــرت امــام (ره) ،بــرای حــل بحــران
امنیتــی در کردســتان ،فراخوانــی
مردمــی را انجــام داد و ســاختار
امنیتــی -دفاعــی کشــور را بســیج کرد.
ایــن واقعــه بــه ســپاه ،شــهید صیــاد و
ارتــش ،هویــت سیاســی -امنیتــی و
نظامــی واقعــی داد.
ایــن موضوعــی اســت کــه کمتــر بــه آن
توجــه شــده اســت؛ حضــور ارتــش در
کردســتان در اوایــل انقــاب ،موجــب
قــوت و قــدرت جدیــد دفاعــی ارتــش
شــد.
درک تحــول انقــاب بــه چــه معنــا
بــود کــه چنیــن تأثیــرات شــگرفی بــر
شــهید صیــاد گذاشــت و او را تحقــق
بخــش وحــدت در رفتــار ارتــش و
فرماندهان
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ســپاه و انجــام عملیــات در آزادســازی
مناطــق اشــغالی قــرار داد و همیــن امــر
منجــر بــه تحقــق فرمــان امام و کســب
پیــروزی اســتراتژیک فتــح خرمشــهر
شــد؟
شــهید صیــاد مفهــوم جدید قــدرت که
بــا انقــاب ظهــور کــرد و مولفههــای
آن را بــا عبــور از مفاهیــم آموزشــی در
ارتــش قبــل از انقــاب ،عمیق ـاً درک و
عمــل کــرد؛ مســئله اساســی ،همیــن
تحــول در مفهــوم قــدرت بــود کــه
هنــوز هــم برخــی از درک آن عاجزنــد.
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
پــس از انقــاب ،هنــوز درگیــر مســائل
هویتــی و موجودیتــی بعــد از انقــاب و
پیامدهــای آن بــود؛ امــا شــهید صیــاد با
ســرعت عجیبــی از ایــن مرحلــه عبــور
کــرد و بــا تحــول مفهــوم قــدرت پــس
از انقــاب بــر پایــه حضــور گســترده
مــردم ،تفکــر انقالبــی و دینــی ،در
جریــان یــک نقشآفرینــی تاریخــی
قــرار گرفــت و بعدهــا ارتــش را در
تــداوم همیــن تحــول ،در جنــگ و برای
آزادســازی مناطــق اشــغالی ،بــا نزدیــک
شــدن بــه ســپاه و بســیج ،فرماندهــی و
هدایــت کــرد.
شــهید صیــاد همــواره نوعــی اتحــاد و
یگانگــی را میــان ســپاه و ارتــش دنبــال
میکــرد .او معتقــد بــود ،نــور بســیجی
همچنــان کــه عرصــه ســپاه را نورانــی
و شــعلهور کــرده ،بایــد در ارتــش نیــز
ایــن نورانیــت بوجــود آیــد.
البتــه ایــن اندیشــه او ،ظاهــری نبــود،
بــه ایــن معنــی کــه صرفــاً تعــدادی
بســیجی وارد ارتــش شــوند ،بلکــه بــه
باطــن میاندیشــید و معتقــد بــود
کــه بایــد اخــاق ،روش ،منــش و
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رفتــار بســیجی در ارتــش ظهــور پیــدا
کنــد ،تــا روابــط و مناســبات حاکــم بــر
ارتــش را کــه از گذشــته باقــی مانــده
بــود ،بشــکند و انقالبــی در ارتــش
ایجــاد شــود و جایگزیــن تعصــب در
نظامیگــری و خشــک اندیشــی شــود
و روابــط افســر و درجـهدار و ســرباز در
ارتــش ،بــر اســاس بــرادری و اخــاق
اســامی و محبــت و در عیــن حــال
صالبــت ،پایهریــزی شــود.
شــهید صیــاد خــود یــک بســیجی
بــود ،نظــم و انضبــاط ظاهــری را در
عالیتریــن ســطح رعایــت مــی کــرد،
امــا لطیــف و مهربــان بــود و بــا اخــاق
و رفتــار اســامی خویــش ،دل ســرباز را
میربــود و بســیجیان نیــز کــه ســرباز
ارتــش نبودنــد ،او را بــه فرماندهــی
قبــول داشــتند.
شــهید صیــاد در ســال دوم جنــگ
بــه فرماندهــی نیــروی زمینــی ارتــش
منصــوب شــد و بــه دلیــل اینکــه ســال
اول را بــا جــرأت و مســتدل نقــد و از آن
بــه عنــوان دوران تلــخ یــاد میکــرد،
تمــام همــت خــود را صــرف کــرد تــا
ارتــش را بــه ســپاه نزدیــک کنــد و
دســت بــرادری و وحــدت را بــه ســوی
ســپاه دراز کــرد؛ چراکــه معتقــد بــود
توقــف در یــک ســال اول جنــگ کــه
آکنــده از ناکامــی بــود ،بــه دلیــل
عــدم وحــدت بیــن ارتــش و ســپاه و
عــدم محاســبه قــدرت ســپاه در رزم
و محاســبههای غلــط در طرحریــزی،
حاصــل شــده بــود.
ایــن شــهید در خاطــرات خــود بیــان
میکنــد« :متأســفانه مســئولین رده
بــاالی ارتــش در ســال اول جنــگ،

بــه شــدت مخالــف بوجــود آمــدن
ایــن وحــدت (وحــدت بیــن ســپاه و
ارتــش) بودنــد و میگفتنــد ایــن دو
ارگان بــا هــم نمیخواننــد .پاســدارها
چهرههــای تــازهکار هســتند و تخصــص
ندارنــد .ارتــش ســازمان یافتــه اســت.
نبایــد اینهــا بیاینــد ،اوضــاع بــه هــم
میخــورد( ».ناگفتههــای جنــگ-
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در حالــی کــه شــهید صیــاد عکــس این
فکــر میکــرد و اعتقــاد داشــت حضــور
ســپاه در کنــار ارتــش در صحنــه رزم،
موجــب پیــروزی رزمنــدگان میشــود
و در اولیــن عملیــات مشــترک ارتــش
و ســپاه در ســال دوم جنــگ (عملیــات
طریــق القــدس ،فتــح بســتان) ،زمانــی
کــه تیــم طرحریــزی عملیــات از
ســوی ارتــش تحلیــل کردنــد کــه
نقــاط ضعــف خــودی فــراوان اســت و
نقــاط قــوت دشــمن باعــث برتــری بــر
نیروهــای خــودی شــده اســت ،ایشــان
دل روشــن بــر حاشــیه همان بــرآورد
بــا ِ
عملیاتــی نوشــت« :بــا حضــور نیروهای
ســپاهی و بســیجی در کنــار ارتــش،

تحولــی اتفــاق افتــاده و ترکیــب مقدس
ارتــش و ســپاه ،باعــث پیــروزی اســام
میشــود» و وعــده ایــن پیــروزی را
صریــح بیــان کــرد و پیــروزی رزمندگان
اســام در عملیــات طریــق القــدس،
نظریــه شــهید صیــاد را بــه اثبــات
رســاند.
ســردار محســن رضایی فرمانده کل ســپاه
در دوران جنــگ ،دســت شــهید صیــاد را
بــه گرمــی فشــرد و در قالــب یک قـرارگاه
مشــترک (قــرارگاه مرکــزی کربــا)،
اقدامــات خــود را شــروع کردنــد و پیروزی
یکــی پــس از دیگــری بدســت آمــد.
شــهید صیــاد مخالــف ابزارمحــوری بود
و ســال اول جنــگ را نیــز از همیــن
زاویــه نقــد میکــرد و معتقــد بــود؛
طراحــان نظامــی در ســال اول جنــگ ،از
علــم نظامــی چیــزی سرشــان نمیشــد
و بــا روحیــه ناسیونالیســتی ،طرحهــا و
نقشــههای ذهنــی میکشــیدند و بــا
شکستهایشــان ،نیروهــای خــودی را
مأیــوس میکردنــد.
شــهید صیــاد در خاطــرات خــود
میگویــد« :بــرای بــرادران ســپاه،

امیر آراسته

صحنــه عمــل کــه میدانــی بــرای کار
داشــته باشــند ،ایجــاد نشــده بــود؛ یــک
ســال توقــف ،داللــت بــر ایــن میکــرد
کــه نیروهــای خــودی کــم کــم دارنــد
بــه یــأس میرســند کــه بتواننــد
حداقــل دشــمن را در خــاک خودمــان
نابــود یــا از آن بیــرون کننــد.
اطــراف بنــی صــدر را مشــاورانی
گرفتــه بودنــد کــه بــه جــز یــک مقــدار
آگاهیهــای تئــوری ،از علــم نظامــی
چیــزی سرشــان نمیشــد .بنــی صــدر
را امیــدوار کــرده بودنــد کــه بــه زودی
حســاب دشــمن را میرســیم ،بــا
همــان روحیــه ناسیونالیســتی ،حتی در
اتاقهــای جنــگ ،خیلــی راحــت طــرح
نابــودی دشــمن را نشــان میدادنــد.
فلشهــا نشــان دهنــده ایــن بــود کــه
دشــمن منهــدم میشــود .بنــی صــدر
هــم گمــان میکــرد آن فلشهــا کــه
روی نقشــه کشــیده شــده ،در روی
زمیــن هــم راحــت انجــام میشــود .دو
ســه تــا عملیــات هــم انجــام داده بودند.
در تکــی در اهــواز (هویــزه) شــاید -700
 800اســیر هــم گرفتنــد؛ امــا صدایــش

را در نیاوردندکــه چــه بــر ســرمان آمد و
در پاتکــی کــه دشــمن زد ،چگونه عقب
زده شــدیم و قتــل عامــی کــه بچههــای
ســپاه شــدند( .کــه البتــه یــک حماســه
شــد) وقتــی نتیجــه تالشهــا ایــن
طــوری شــد ،یــک ســال گذشــت و
بــه جایــی نرســیدیم ،همــان طراحــان
نظامــی بــه بنــی صــدر بــرآورد داده
بودنــد کــه دلیــل توقــف و دلیــل اینکــه
نمیتوانیــم جلــو برویــم ،ایــن اســت
کــه تــوان رزمــی مــا نســبت به دشــمن
در ســطح پایینتــری اســت و بــا ایــن
تــوان نمیتــوان جنگیــد.
بایــد تــوان رزمــی را بــاال بــرد .هواپیمــا،
تانــک ،تــوپ ،مهمــات و جنــگ
افزارهــای دیگــر( .ناگفتــه هــای جنگ-
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بــه نظــر میرســد؛ شــهادت فرماندهــان
و همــه ایثارگــران و رزمنــدگان ،بــه مــا
جســارت میدهــد تــا عرصههــای تفکــر
دربــاره جنــگ ،دفــاع و شــهدا را کشــف
کنیــم و جــز ایــن انتظــار دیگــری وجود
نــدارد.

منظم و باایمان بود

گفتار

رییس هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی

امیــر ســپهبد شــهید صیادشــیرازی
دارای ویژگیهــای بســیار مدیریتــی و
فرماندهــی اســت کــه میتوانــد مــورد
اســتفاده فرماندهــان و دانشــجویان
دانشــگاههای نظامــی و غیرنظامــی
قــرار بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر شــهید
صیادشــیرازی الگــوی بــرای فرماندهــان،
نظامیــان و دانشــجویان اســت.
چنــد ویژگــی صیــاد هماننــد
والیتمــداری ،تواضــع و وحدتآفریــن
بــودن وی زبانــزد همــگان اســت.
شــهید صیادشــیرازی نمــاد تواضــع،
صداقــت ،پاکــی و اخــاص در عمــل بود.
او همچنیــن در بحــث والیتمــداری ،چــه
در زمــان حیــات امــام خمینــی (ره) و
چــه در زمــان رهبــری حضــرت آیــت
اهلل العظمــی خامنـهای ،مطیــع محــض
بــود و خــود را در برابــر والیــت ســرباز
میدانســت.
در رابطــه بــا وحــدت آفرینــی او نیــز
همــگان میداننــد کــه صیادشــیرازی
بــا روحیـهای کــه داشــت وحدتــی را در
بیــن فرماندهــان ارشــد نیروهای مســلح
در دفــاع مقــدس بــه وجــود آورده بــود.
ویژگــی دیگــر شــهید صیادشــیرازی
کــه در فرماندهــی و مدیریــت نظامــی
او متبلــور شــده بــود ،ظلمســتیزی
و حامــی مظلــوم بــودن وی اســت.
ظلمســتیزی ایــن شــهید را در عملیــات

مرصــاد و مقابلــه بــا منافقیــن میبینیــم.
در ایــن عملیــات همچنیــن پــی بــه
ویژگــی دیگــر شــهید یعنــی طرحریــزی
دقیــق و خــوب عملیاتــی پــی میبریــم.
یــک فرمانــده ،بــرای اینکــه بتوانــد در
میــدان نبــرد بــه خوبــی فرماندهــی کنــد
بایــد از طــرح عملیاتــی دقیــق ،بــی نقص
و خوبــی برخــوردار باشــد .او در طراحــی
عملیاتهــا ضمــن رعایــت دقــت ،بــا
انگیــزه عمــل میکــرد.
دقــت ،انگیــزه ،تــاش و اســتعدادی کــه
شــهید صیادشــیرازی از آن برخــوردار
بــود ،موجب شــده بــود تــا صیادشــیرازی
بــه فرمانــده نابغ ـهای تبدیــل شــود .ایــن
نبــوغ نظامــی در کنــار ایمــان و صداقــت
صیادشــیرازی بــود .او معــارف و آموزههای
دینــی را در محضــر علما و عرفــای بزرگی
آموختــه بــود.
بهرههایــی کــه شــهید صیادشــیرازی از
آموزههــای دینــی بــرده بــود ،بیشــمار
بــود و الزم اســت فرماندهــان و نظامیــان
مــا امــروز توجــه جــدی بــه آموزههــای
دینــی و اســامی داشــته باشــند.
ارتبــاط شــهید صیادشــیرازی بــا خداوند و
اهــل بیــت علیهــم الســام موجب شــده
بــود کــه در صحنــه نبــرد ،شــجاع و دالور
باشــد و بــر دشــمن کافــر و یــا منافــق
بتازد.
شــهید صیادشــیرازی در کنــار آموزههــای
فرماندهان

دینــی و معرفتــی ،توجــه جدی بــه دانش
و تخصــص داشــت .او دورههــای آموزشــی
مختلفــی را در داخــل کشــور و بیــرون از
کشــور گذرانــده بــود  .اطالعــات نظامــی
شــهید صیادشــیرازی موجــب شــده بــود
تــا در طراحــی عملیاتهــا موثــر باشــد و
از ســطح تاکتیک تــا راهبرد ،پیشــنهادات
کارســاز داشــته باشــد.
و نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن
توجــه داشــت ایــن اســت کــه شــهید
صیادشــیرازی بــه دنبــال مکتبــی
ســاختن ارتــش جمهــوری اســامی
ایــران بــود .او دارای یــک نــگاه کالن
و راهبــردی بــود و همــواره تــاش
میکــرد تــا بــا عمــل ،رفتــار و دســتور
خــود ،ارتــش را بــه ارتــش مکتبــی و
انقالبــی نزدیــک ســازد.
صیادشــیرازی دیــداری بــا پــدر پنــج
شــهید لبنانــی داشــت .پــس از آن دیدار
شــهید صیادشــیرازی میگفــت ،مــا
عــاوه بــر کشــور خودمــان نســبت بــه
مســلمانان جهــان نیز مســئول هســتیم.
نکتــه دیگــر در زندگــی صیادشــیرازی،
نظــم بــود .ایــن نظــم در زندگــی
شــخصی وی نیــز ســاری و جــاری بــود.
صیــاد شــیرازی در ســال  1362مــن و
همســرم را بــه منزلشــان دعــوت کردنــد
و یــک برنامــه منظــم و خاصــی را بــرای
پذیرایــی از مــا اعــام کردنــد .ابتــدا در
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تمــاس تلفنــی بــه مــن گفــت« :آقــای
آراســته اذان مغــرب و عشــا حــدود
ســاعت هفــت بعدازظهــر اســت و مــن
و همســرم چنــد دقیقــه مانــده بــه اذان
مغــرب در مقابــل درب منــزل منتظــر
شــما هســتیم .ســپس داخــل منــزل
میرویــم و بــه مــدت  20دقیقــه نمــاز
جماعــت میخوانیــم .بعــد از نمــاز بــه
مــدت نیــم ســاعت کنــار هــم هســتیم
و گفتوگــو میکنیــم و ســپس بــه
مــدت یــک ســاعت هــم میتوانیــم
راجــع بــه کار صحبــت کنیــم.
در ادامــه برنامــه اعــام کردنــد کــه
در ایــن فاصلــه کــه مــن و شــما بــه
مــدت یــک ســاعت راجــع بــه کار
صحبــت میکنیــم خانمهــا ســفره را
میچیننــد و بــه مــدت  40دقیقــه تــا
یــک ســاعت نیــز غــذا میخوریــم و بعــد
از صــرف غــذا بــه مــدت نیــم ســاعت
دوبــاره کنــار هم هســتیم ،بعــد از آن اگر
خواســتید میتوانیــد در اتاقی اســتراحت
کنیــد و شــب را پیــش مــا بمانیــد.
بــرای پذیرایــی از مــا هــم اول برنامــه و
هــم آخــر برنامــه را بــه مــا اعــام کــرد و
وقتــی مــن و همســرم بــه منــزل ایشــان
رفتیــم طبــق همــان برنامـهای کــه اعالم
کــرده بودنــد از مــا پذیرایــی کردنــد
و ایــن نظــم را در تمــام کارهایشــان
داشــتند.

گفتوگو

مدیریت نظامی صیادشیرازی
مبتنی بر دانش و تجربه بود
امیر هاشمی

جانشین هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی

امیــر ســرتیپ سیدحســام هاشــمی یکــی از بهتریــن افــرادی اســت کــه بــه
واســطه ســالها آشــنایی بــا شــهید صیادشــیرازی و انجــام مســئولیت در
هیــات معــارف جنــگ میتوانــد بــه صــورت جامــع و کامــل بــه ویژگیهــای
مدیریتــی و رفتــاری صیادشــیرازی بپــردازد کــه در ادامــه ماحصــل
گفتوگــوی مــا بــا ایــن امیــر را میخوانیــد.

شــهید صیادشــیرازی یــک فــرد نظامــی
بــود کــه ارزشهــای مکتبــی ،اخالقــی و
معیارهــای فرماندهــی را بــه طــور توامان
بــا هــم داشــت .شــخصیت ایــن شــهید
بزرگــوار بــه گونـهای بــود کــه هــر کــس
بــا او مانــوس میشــد حتــی بــرای یــک
ســاعت ،تحــت تاثیر شــخصیت نافذ وی
قــرار میگرفــت.
شــهید صیــاد در میــان ارتشــیها
بــه فرماندهــی دانــا ،توانــا ،هوشــمند،
مســئولیت پذیــر ،دارای قــدرت تجزیه و
تحلیــل ،همتــی بلنــد و در عیــن حــال
شــجاع و جســور و بــا کفایــت و قاطــع
مشــهور بــود .بــرادران ســپاهی مــا
شــهید صیــاد را یــاوری مخلص ،دلســوز،
کمکرســان در امــور ســازماندهی،
آمــوزش و میــدان دادن در عرصــه عمــل
بــه بــرادران پاســدار در صحنــه رزم
میشــناختند.
بســیجیها وی را بســیجی مخلــص و
بــه دور از حاشــیه معرفــی میکردنــد
و روحانیــون و علمــای مــا شــهید صیــاد
را انســانی انقالبــی ،بــا تقــوا ،مخلــص،
متعهــد و متعبــد و عاشــق والیــت و
انقــاب و نظامــی میشــناختند و
از طیفهــای مختلــف دانشــگاهی،
روســتایی ،روحانــی ،ســپاهی ،بســیجی
و جهــادی بــه ایشــان محبــت
میورزیدنــد.
صیــاد چــون بــرای خــدا کار میکــرد و
همــه فکــر و ذکــرش بــه انجــام وظیفــه
در راه خــدا بــود لــذا حــق تعالــی نیــز
مهــر و محبــت او را در دل همــه افــراد
انداختــه بــود.
شــهید صیــاد شــیرازی پیــش از انقــاب
نیــز بــه عنــوان یــک افســر نظامــی
مذهبــی در ارتــش شــناخته میشــد و

همــه از ایــن حیــث او را میشــناختند.
ایشــان حرکــت انقالبــی خــود را همــگام
بــا مــردم از ســال  56و بعــد از شــهادت
آقــا مصطفــی در ارتــش شــروع کــرد و
ایــن فعالیــت بخصــوص از مهر ســال 57
نمــود بیشــتری پیــدا کــرد.
شــهید صیــاد نقــش موثــری در
ســازماندهی نیروهــای حــزب اللهــی
ارتــش برعهــده داشــت و در تبییــن و
ترویــج ارزشهــای انقــاب اســامی در
ارتــش نیــز از عامــان موثر بــود و همین
مســئله موجــب شــد تــا ارتبــاط وی بــا
جامعــه روحانیــت و افــراد انقالبــی ویــژه
و درخــور توجــه باشــد.
شــهید صیــاد بعــد از انقــاب تقریبــا
کنتــرل و مهــار پادگانهــا را بــا کمــک
دوســتانش عهــدهدار بــود و افــرادی
دیگــری مثــل شــهید نامجــو و شــهید
کالهــدوز نیــز مهــار و حرکــت انقالبــی
در ارتــش را بــه دســت گرفتــه بودنــد؛
بنابرایــن ایشــان در نگهــداری یگانهــای
ارتــش و ســازماندهی ارتــش ،در همــان
اوایــل انقــاب یکــی از موثریــن بــود و
بعــد از اینکــه ارتــش به انقالب پیوســت
و بــه بــازوی توانــای انقــاب تبدیل شــد
میبینیــد کــه اســتکبار جهانــی اولیــن
نقطـهای را کــه مــورد هجمــه قــرار داد و
بــه آن طمــع داشــت ،ارتــش بــود .لــذا
اولیــن حملــه ناجوانمردانــه در اســفند
ســال  57علیــه ارتــش صــورت گرفــت و
اولیــن شــهید تــرور انقــاب یک ارتشــی
بــه اســم ســپهبد شــهید قرنــی بــود.
امــام (ره) تضعیــف ارتــش را حــرام
اعــام کردنــد و شــهید صیــاد شــیرازی
در تقویــت ارتــش و ســایر نیروهــا نقــش
موثــری ایفــا کــرد .ارتــش در ســایه
پشــتیبانی حضــرت امــام (ره) و یارانــی
فرماندهان

چــون صیــاد شــیرازی جانــی دوبــاره
گرفــت .شــهید صیــاد در کنار شــهیدان
نامجــو و کالهــدوز و دیگــر فرماندهــان
از عامــان تاســیس ســپاه پاســداران
بــود و بعــد از تشــکیل آن نیــز یکــی از
مهمتریــن عناصــر تقویــت وحــدت و
همدلــی میــان ارتش و ســپاه محســوب
میشــد.
علــم و دانــش اولیــن شــاخصه شــهید
صیــاد بــود .او آموزههــا و دورههــای
نظامــی را در دانشــگاههای افســری
داخــل و خــارج کشــور گذارنــده بــود،
هــم در داخــل و هــم در خــارج از کشــور
همــواره جــزو افســران کارآزمــوده و
ممتــاز بــود.
مدیریــت نظامــی ایشــان بــر پایــه علــم،
دانــش ،تخصــص و تجربــه بــود .ایشــان
مســائل علمــی را در میــدان عمــل اجــرا
میکــرد و در کالس درس یکــی از
بهتریــن اســاتید بــود و بــرای یادگیــری
افســران از جــان و دل وقــت میگذاشــت
و بنــده چــون زمانــی شــاگرد ایشــان
بــودم ایــن را بــه خوبــی بــه یــاد دارم.
شــهید صیــاد شــیرازی از نظــم ،انضباط،
شایســتگی ،کفایت و ســعه صدر خاصی
برخــوردار بــود و حســن ســابق هاش باعث
شــد تــا بعــد از پیــروزی انقالب اســامی
در عیــن جوانــی فرماندهــی نیــروی
زمینــی را بــه عهــده بگیــرد.
در پرونــده خدمتــی ایشــان کــم کاری،
پارتــی بــازی و ایــن گونــه مــوارد بــه
یَشــود و بایــد
هیــچ وجــه دیــده نم 
عنــوان کــرد کــه جدیــت و پشــتکار،
دوراندیشــی و همــت بلنــدی که داشــت
از وی افســری نظامــی ،آبدیــده و قــوی
ســاخته بــود .او فرماندهــی شــجاع بــود
که در برابر مشــکالت اســتقامت داشــت
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و روزهــای ســخت جنــگ را تحمــل
میکــرد و بــا قاطعیــت در تصمیــم
گیریهــا و خطرپذیریهایــی کــه
داشــت ،بارهــا در خطــوط مقــدم حضور
پیــدا کــرد و بــر همیــن اســاس چندیــن
بــار مجــروح شــد.
متملقــان و چاپلوســان نــزد او جایگاهــی
نداشــتند .از معیارهــای ارزشــی و
اخالقیــش ســخاوت ،وفــاداری ،تواضــع،
امانتــداری ،صبــر و بردبــاری ،عدالــت
طلبــی ،انصــاف ،گشــاده رویــی و دقــت
در انتخــاب دوســتان بــود .همچنیــن از
ارزشهــای مکتبــی ایــن شــهید بزرگوار
تقــوا ،اخــاص در عمــل ،اهمیــت بــه
نمــاز اول وقــت ،توانایــی در کنتــرل نفس
و انجــام کار بــرای رضــای خــدا بــود.
یکــی از اقدامــات مانــدگار شــهید صیــاد
شــیرازی در ارتــش تشــکیل هیئــت
معــارف جنــگ بــود .وی در اولیــن
ســالهای بعــد از جنــگ ایــن دغدغــه را
داشــت کــه تجربیــات به دســت آمــده از
جنــگ از دســت نــرود و لذا در ســال 70
هیئــت معــارف جنــگ را تشــکیل داد تا
ایــن تجربیــات و دســتاوردهای نــاب بــه
حافظــه تاریــخ ســپرده نشــود و در میان
افســران جــوان جــاری و ســاری شــود.
هیئــت معــارف جنــگ بــا دو هــدف از
ســوی وی تاســیس شــد ،اول تدویــن
تاریــخ جنــگ و دوم انتقــال تجربــه
پیشکســوتان دفــاع مقــدس بــه نســل
جــوان و همانطــوری کــه مشــاهده
میکنیــم هیئــت معــارف جنــگ روز
بــه روز رشــد داشــت و فرآگیــر شــد
و افســران جــوان مــا را در مواجــه بــا
تهدیــدات آبدیــده و اعتمــاد بنفسشــان
را ارتقــا میدهنــد.

گفتوگو

برنامهریزی

مهمترین ویژگی فرماندهی صیادشیرازی بود
امیر بختیاری

عضو هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی

امیــر ســرتیپ دوم مســعود بختیــاریراد آبــان مــاه ســال  1320در تهــران بــه دنیــا آمــده
اســت .وی در ســالهای دفــاع مقــدس در عملیاتهــای طریــق القــدس و بیــت المقــدس
نقــش مهــم و اثرگــذاری داشــته و در طراحــی و اجــرای عملیاتهایــی کــه نیــروی زمینــی
ارتــش در آن نقــش داشــته ،در کنــار شــهید صیــاد شــیرازی بــوده اســت.
در ادامــه گفتوگــوی مــا بــا امیــر بختیــاریراد در خصــوص ویژگیهــای مدیریتــی و
فرماندهــی شــهید صیــاد شــیرازی را میخوانیــد:

شــهید صیادشــیرازی بــا وجــود آنکه
از ســنوات خدمتــی حــدودا ً کمــی
برخــوردار بــود ،چگونــه توانســت
فرماندهــی مجــرب و توانمنــد باشــد
و فرماندهــی یــک نیــرو را هــم بــر
عهــده بگیــرد؟

همانطــور کــه اشــاره کردیــد ،شــهید
صیادشــیرازی زمانــی کــه بــه فرماندهی
نیــروی زمینــی ارتش رســید از ســنوات
خدمتــی تقریبـاً کمــی برخــوردار بــود؛
امــا او در آن زمــان فــردی توانمنــد
بــود کــه هــر چــه زمــان میگذشــت
توانمنــدی وی بیشــتر نشــان داده
میشــد و توانمندیهایــش نیــز
افزایــش مییافــت.
در ایــن رابطــه الزم اســت ،بــه
ویژگیهــای شــهید صیــاد شــیرازی در
فرماندهــی و مســیری کــه در فرماندهی
طــی کــرده اســت ،بپردازیــم .از آنجایــی
کــه زندگی شــخصی در رفتــار مدیریتی
تاثیــر دارد ،ابتــدا بایــد عــرض کنــم کــه
صیادشــیرازی در زندگــی شــخصی و
خانوادگــی و تحصیــل بســیار منظــم و
اهــل برنامهریــزی بــود .از صبــح کــه
بیــدار میشــد ،تــا پایــان روز برنامــه
مشــخصی داشــت .برنامهریــزی مســاله
مهمــی در مدیریــت اســت .او عــادت به
برنامهریزی داشــت .متاســفانه بســیاری
از مدیریتهــا کــه متــداول نیــز اســت،
مدیریــت بــدون برنامــه اســت .ایشــان
از دوره تحصیلــی و از آن زمانــی کــه
افســر جوانــی بــا درجــه ســتوان
دومــی بــود ،ایــن ویژگــی را داشــت.
او ایــن رفتــار خــود را کــه در کارش
نیــز تاثیــر گذاشــته بــود ،پــرورش داد و
همانطــور کــه مســئولیت میگرفــت،
در ســمتهای مختلــف ایــن رفتــار را

بــه کار میگرفــت.
بــا شــروع انقــاب اســامی ،شــهید
صیادشــیرازی بــه دلیــل باورهــا و
اعتقــادات مذهبــی عمیقــی کــه
داشــت ،متوجــه ایــن حرکــت عظیــم
مردمــی شــد .او همچنیــن دارای بینش
سیاســی و آزادیخواهــی بــود و به دلیل
اســتبدادی کــه در رژیــم پهلــوی حاکم
بــود و ایــن نــوع حکومــت فــردی بــود،
بــا آن مخالفــت داشــت .از ایــن رو ایــن
بینــش و بــاور موجــب شــد کــه بــه
انقــاب عالقهمنــد شــود و بعــد از
انقــاب نیــز کــه در مرکــز توپخانــه
اصفهــان فعالیــت داشــت ،وضعیــت
خــاص آن پــادگان پــس از انقــاب را
مدیریــت کــرد کــه در ایــن کار موفــق
بــود و توانســت محیــط ملتهــب را بــه
آرامــش برســاند .صیادشــیرازی پــس
از انقــاب ،فعالیــت مدیریتــی خــود را
آغــاز کــرد و آن مدیریــت بــر مبنــای
هنجارهــای انقالبــی بــود.
ناآرامیهــای کردســتان کــه شــروع
شــد ،شــهید صیــاد بــه صــورت
داوطلبانــه عــازم آن مناطــق شــد تــا
هــر کمکــی از دســتش برمیآیــد،
انجــام دهــد و اولیــن حرکتــش ایــن
بــود کــه وقتــی در سردشــت اعضــای
جهادســازندگی بــه کمیــن خــورده
بودنــد و تعــدادی نیــز بــه شــهادت
رســیده بودنــد ،بــه کمــک آنان شــتافت
و در نهایــت صیــاد در کردســتان
مانــدگار شــد و ایفاگــر نقــش مهمــی
در مقابلــه بــا ناآرامیهــای ضدانقــاب
شــد و بــه دلیــل نقشــی کــه صیــاد ایفا
کــرد ،بنــی صــدر رییــس جمهــور وقت
و فرمانــده کل قــوا وی را بــه عنــوان
فرمانــده منطقــه کردســتان انتخــاب
فرماندهان
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کــرد .صیادشــیرازی آن روزهــا بســیار
جــوان بــود و حــدود  10ســال ســابقه
خدمتــی داشــت و درجـهاش ســرگردی
بــود و دو درجــه تشــویقی گرفــت و
ســرهنگ تمــام شــد .صیاد تمــام تالش
خــود را بــه کار بســت تــا در کردســتان
و بخشــی از آذربایجــان غربــی ،اعــاده
امنیــت صــورت بگیــرد کــه با توجــه به
تالشهــای اولیــه و مبنایــی کــه انجــام
داد ،موفــق بــود .شــهید صیاد شــیرازی
بــا توجــه بــه مدیریتــی کــه داشــت ،از
ظرفیــت پاســداران نیــز اســتفاده کرد و
تــاش داشــت موانســت و ترکیبــی بین
ســپاه و ارتــش بــه وجــود آیــد.
شــهید صیــاد شــیرازی چــون
توانمندیهایــش نمایــان شــد ،آن
زمانــی کــه نیــروی زمینــی بــه فرمانــده
جــوان بــا افــکاری وحــدت آفریــن
نیــاز داشــت ،بــه عنــوان فرمانــده
نیــروی زمینــی ارتــش منصــوب شــد.
صیادشــیرازی پــس از امیــر فالحــی که
در ســانحه هوایــی  c130بــه شــهادت
رســید و سرلشــکر ظهیرنــژاد نیــز کــه
بــه ریاســت ســتاد مشــترک ارتــش
انتخــاب شــد ،فرمانــده نیــروی زمینــی
ارتــش شــد .بــه نظــر مــن ایــن انتخاب
بســیار درســت بــود؛ چــرا کــه بــا دو
فرهنــگ ســازمانی ارتش و ســپاه آشــنا
بــود .شــهید صیــاد شــیرازی با آشــنایی
بــا ایــن دو فرهنــگ ،توانســت از هــر
دو نیــرو در امــر فرماندهــی بــه خوبــی
بهــره ببــرد.
فرماندهــی شــهید صیــاد شــیرازی
یــک فرماندهــی برنامهریــزی شــده
و طرحریــزی شــده بــود؛ یعنــی
فرماندهــی مغشــوش و در هــم ریختــه
و بنــا بــر شــرایط روزانــه نبــود .او
فروردین 97

بــه شــدت بــه دنبــال ایــن بــود کــه
برنامههــا را اجــرا کنــد و در ایــن
رابطــه بــه خوبــی فکــر ،برنامهریــزی و
شناســایی میکــرد و در نهایــت نیروهــا
و امکانــات را بــه گونــهای هدایــت
میکــرد تــا برنامههــا بــه طــور کامــل
و دقیــق اجــرا شــود .ویژگــی مدیریتــی
او نیــز ایــن بــود کــه از مشــاورین
و اطرافیانــش اســتفاده کنــد و در
تصمیمگیریهــا تــکروی نداشــت.
بــه قــول خــودش وقتــی تمــام اقــوال
را میشــنید ،تــاش میکــرد تــا
بهتریــن راهحــل و پیشــنهاد را انتخــاب
کنــد.
شــهید صیــاد در کنــار ویژگیهــای
فرماندهــی و مدیریتــی ،آدمــی متعبــد
و بــا اخــاص بــود و کار را بــرای رضــای
خــدا و بــا هــدف انجــام ماموریــت و
نــه خوشآمــد کســی و یــا ارتقــای
خــودش انجــام مــیداد.
همچنیــن شــیوه فرماندهــی شــهید
صیادشــیرازی مشــارکتی بــود و ســعی
داشــت همــه را در انجــام امــور شــرکت
دهــد ،نــه اینکــه همــه کارهــا را خودش
انجــام بدهــد و نکتـهای کــه مجــدد بــر
آن تاکیــد میکنــم ،برنامهریــزی در
کار او بــود .روح مدیریــت ،برنامهریــزی
و اجراســت .اگــر برنامهریــزی نداشــته
باشــیم و از عناصــری کــه در اختیــار
داریــم ،اســتفاده نکنیــم ،مدیریــت
نکردهایــم .بنابرایــن ،برنامهریــزی،
مشــارکت دادن و مشــورت خواســتن
ســه ویژگــی مهــم مدیریتــی شــهید
صیادشــیرازی بــود کــه نتیجــه آن
تصمیمگیــری بــر مبنــای خــرد و عقــل
جمعــی بــود.
در مــورد مســائل عــادی مدیریتــی کــه

هــر مدیــری بایــد رعایــت کنــد ماننــد
توجــه بــه زیردســتان و ...نیــز در حــد
کمــال بــود.
یکــی از موضوعاتــی کــه در مدیریــت
و فرماندهــی مهــم اســت ،انتخــاب
معاونــان ،مشــاوران و فرماندهــان
توانمنــد اســت .امیــر صیادشــیرازی
در انتخــاب و انتصــاب معاونــان و
فرماندهــان چگونــه عمــل میکــرد؟

ایشــان شناســایی میکــرد و بــه خوبــی
پــرس و جــو میکــرد تــا مدیــران و
افــراد اصلحــی را برای کارهــای مختلف
انتخــاب کنــد .پــس از اینکه افــرادی به
او معرفــی میشــد ،بــه خوبــی بررســی
میکــرد تــا بهتریــن را انتخــاب کنــد.
در بحــث انتخــاب بهترینهــا هــم بــر
مولفههــای تخصــص ،تعهــد و تجربــه
تاکیــد داشــت و تــک بعــدی انتخــاب
نمیکــرد .شــهید صیادشــیرازی پــس از
انتخــاب نیــز بــه فرماندهــان و معاونــان
خــود فضــا م ـیداد تــا کار خــود را بــا
اختیاراتــی کــه دارنــد ،بــه خوبــی انجام
دهنــد و آنــان را قبــض نمیکــرد کــه
نقطــه بــه نقطــه نظــرات او را اجــرا
کننــد؛ البتــه تدبیــر خــود را میگفــت
و اجــرا را بــه آنهــا واگــذار میکــرد و
در نهایــت بــر اجراهــا نظــارت میکــرد.
البتــه ایــن را بایــد ذکــر کنــم کــه
فرماندهــی در ارتــش ،شــکل و
محتوایــش مشــارکتی اســت .در ارتــش
جایــگاه «فرماندهــی و ســتاد» را داریــم
کــه ســتاد بــه معنــای ایــن اســت کــه
در کنــار فرماندهــان ،افــراد متخصصــی
در زمینههــای گوناگــون اطالعاتــی،
عملیاتــی ،لجســتیکی ،مخابراتــی،
پرســنلی و ...قــرار میگیرنــد کــه بــه
فرمانــده مشــورت میدهنــد .در ارتــش
فرماندهــی نظامــی بــدون مشــورت
نیســت ،حــال یکــی خــوب اســتفاده
میکنــد و دیگــری از مشــاورانش کمتــر
اســتفاده میکنــد .صیادشــیرازی بنــا
بــر ایــن مــدل مدیریتــی ،از مشــاورانش
بــه بهتریــن روش اســتفاده میکــرد.
امیــر یکــی از موضوعاتــی کــه در
یَشــود،
نیروهــای مســلح مطــرح م 
ایــن اســت کــه فرمانــده بایــد نــگاه
تجهیــزات محــور ،انســان محــور یــا
تلفیقــی از هــر دو داشــته باشــد.
شــهید صیادشــیرازی چــه نــوع
نگاهــی داشــت؟

نمیشــود تنهــا انســان محــور بــود و
یــا اینکــه تنهــا تجهیــزات محــور بــود؛
بلکــه بایــد تلفیقــی از انســان محــوری
و تجهیــزات محــوری باشــد .اگــر نــگاه
انســان محــور داشــته باشــیم ،از فراهــم
آوردن امکانــات و تجهیــزات غافــل
میشــویم و اگــر نــگاه تجهیــزات محــور
داشــته باشــیم ،پــس نیــروی انســانی
متخصــص چگونــه تامیــن میشــود؛
بنابرایــن بایــد نــگاه تلفیقــی داشــت؛ اما
بحــث ارجحیت بســته بــه ســازمان رزم

مســئولیت فرماندهــی نیــرو در ارتــش
کــم اســت؛ چــرا کــه جایــگاه فرماندهی
نیــروی زمینــی ،ارتشــبدی اســت و این
ارتشــبد بــودن بــه معنــای ایــن نیســت
کــه فرمانــده درجـهای بخرد و بــر دوش
بگــذارد بلکــه بدیــن معناســت کــه فرد
بایــد ســابقه تحصیلی و خدمتی داشــته
باشــد .امــا آن احســاس مســئولیت بــود
کــه وی را وادار کــرد تــا در شــرایط
جنــگ که دشــمن خرمشــهر را اشــغال
کــرده و در خــاک مــا حضــور دارد ،ایــن
مســئولیت بســیار ســنگین را بپذیــرد و
مــن شــهادت میدهــم کــه او توانســت
مســئولیت خــود را انجــام بدهــد.
ایــن نکتــه را بایــد در نظــر گرفــت
کــه شــهید صیــاد شــیرازی،
مســئولیتپذیری را بــا برنامهریــزی
انجــام مــیداد .اجــرای احســاس
مســئولیت ،نیازمنــد برنامهریــزی اســت
تــا وظایــف اجرایــی شــود.

و نیروســت.
متاســفانه تعریــف غلطــی هم از انســان
محــوری در جامعــه بــه وجــود آمــده
و وقتــی میگوینــد انســان محــوری
چنیــن برداشــت میشــود کــه انســان
بایــد بــدون تجهیــزات باشــد .در مــورد
تجهیــزات محــوری نیــز ایــن اشــتباه
وجــود دارد کــه تجهیــزات منهــای
نیــروی انســانی متخصــص .انســان
و تجهیــزات در نیروهــای مســلح
مکمــل هــم هســتند .نــگاه شــهید
صیادشــیرازی نیــز همیــن بــود؛ البتــه
نــگاه انســان محــوری بدیــن معنــا کــه
بایــد بــه نیــروی انســانی بهــا و ارزش
داد و او را مــورد آمــوزش و تربیــت قــرار
داد تــا توانمندیهایــش افزایــش یابــد،
مــورد تاکیــد بــود.
شــهید صیادشــیرازی افســر توپخانــه
بــود و بــا تجهیــزات کار کــرده و بــا
نقــش تجهیــزات در دفــاع و جنــگ
بــه خوبــی آشــنا بــود؛ لــذا بــه جایــگاه
تجهیــزات و امکانــات نیــز بســیار توجــه
داشــت.

در دفــاع مقــدس و در شــرایطی کــه
بــه لحــاظ نیــرو و تجهیــزات در تنگنا
بودیــم ،شــهید صیــاد شــیرازی
چگونــه مدیریــت و فرماندهــی
میکــر د ؟

یکــی از چیزهایــی کــه در خاطــرات
شــهید صیــاد شــیرازی زیــاد
بــه چشــم میخــورد ،احســاس
مســئولیت او در قبــال حــوادث و
برهههــای مختلــف اســت ،در حالــی
کــه مســئولیت مســتقیمی نیــز در آن
رابطــه نداشــت ه اســت.

در شــرایط جنگــی مــن فکــر نمیکنم،
فرمانــدهای دســتش بــاز باشــد و همــه
چیــز داشــته باشــد .در جنــگ ،فرمانــده
بــا شــرایط دشــواری مواجــه اســت؛
اینکــه چگونــه آن مشــکل را میتــوان
حــل کــرد ،بــه روش و شــیوه فرماندهی
و مدیریــت فرمانــده برمیگــردد .از ایــن
رو شــهید صیــاد شــیرازی نیــز در دفــاع
مقــدس بــا مشــکالتی مواجــه بــود؛ امــا
مدیــر و فرمانــده خوبــی بــود چــرا کــه
توانســت ایــن مشــکالت را حــل بکند و
مدیــر هــم آن کســی اســت کــه بتوانــد
بــا بهرهگیــری از امکانــات و نیروهــا در
شــرایط موجــود ،بیشــترین بهــرهوری را
داشــته باشــد.

وقتــی کــه میگوییــم شــهید
صیادشــیرازی مدیــر و فرمانــده
برجســت ه و توانمنــدی بــوده ،یعنــی
اینکــه مســئولیت پذیــری را در ذات
خــود داشــته اســت؛ منتهی مســئولیتی
کــه میپذیرفــت ،بــرای نفــع شــخصی
و ارتقــای درجــه و ســمت نبــود؛ بلکــه
بــرای نفــع ســازمان ،کشــور و انقــاب
بــود .در مســئولیتپذیری ایشــان نبایــد
تردیــدی داشــت کــه مصــداق ســاده آن
کمــک بــه اعضــای جهادســازندگی در
سردشــت بــود.
شــهید صیادشــیرازی زمانــی کــه
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش شــد،
 14ســال از ســنوات خدمتــیاش
میگذشــت و بــرای پذیرفتــن

همانطــور کــه اشــاره فرمودیــد،
شــهید صیــاد شــیرازی نقــش مهمی
در ایجــاد وحــدت بیــن ســپاه و
ارتــش داشــت .او چگونــه ایــن کار را
انجــام داد؟

وقتی میگوییم شهید صیادشیرازی
مدیر و فرمانده برجست ه و توانمندی
بوده ،یعنی اینکه مسئولیت پذیری
را در ذات خود داشته است؛ منتهی
مسئولیتی که میپذیرفت برای نفع
شخصی و ارتقای درجه و سمت
نبود بلکه برای نفع سازمان ،کشور و
انقالب بود.
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ایــن هنــر صیــاد بــود .او توانســت
بیــن فرهنــگ ســپاه و فرهنــگ ارتــش
ارتبــاط ایجــاد بکنــد .ایــن دو فرهنــگ
هــم متفــاوت نیســتند ،بلکــه ایــن
فرهنگهــا ،بــه مثابــه بیــان یــک
مفهــوم بــه دو زبــان هســتند.
شــهید صیادشــیرازی عــاوه بــر امــر
فرماندهــی و مدیریــت ،ویژگیهــای
یــک رهبــر بــا تعاریــف مدیریتــی
نیــز دارا بــود؟

بــه نظــر مــن فرماندهــی و مدیریــت
خــود یــک نــوع رهبــری اســت؛ امــا
اگــر اینهــا بــه حــد بــاال برســد ،خــود
بــه خــود رهبــری اســت .رهبــری یعنی
اینکــه دســتوری کــه شــما میدهــی،
نیروهــا بــا جــان و دل انجــام بدهنــد.
کســانی کــه بــا شــهید صیــاد کار کرده
بودنــد ،چــون میدانســتند کــه او
صدیــق و کارکــن اســت ،فرمانهــای
او را بــا جــان و دل انجــام میدادنــد.
شــهید صیادشــیرازی کار را بــرای منافع
شــخصی همچــون پــول و مقــام انجــام
نمــیداد.
بــه نظــر شــما ریشــههای ایــن
ویژگــی صیــاد چــه بــود؟

ریشــه ایــن ویژگــی مدیریتــی شــهید
صیــاد ،نخســت در تربیــت شــخصی
و اعتقــادی او بــود؛ چــرا کــه یــک
مســلمان واقعــی و فهمیــده بــود و دوم
در تربیــت نظامــی او بــود.
در پایان اگر نکتهای وجود دارد،
بفرمایید.

صیــاد بایــد از لحــاظ رفتــار و فرماندهی
الگــوی نظامیهــا و جوانــان مــا باشــد.
ویژگیهــای شــهید صیــاد شــیرازی
مشــخص اســت و فقــط بایــد آن را
اجــرا کنیــم .شــهید صیــاد شــیرازی
در میــدان جنــگ و در زمــان صلــح
ی ظاهریــش شــبیه بــه هــم
آراســتگ 
بــود ،ایــن آراســتگی و منظــم بــودن که
ابتــدا بــدان اشــاره کــردم ،میتوانــد
الگویــی بــرای فرماندهــان باشــد.
همچنیــن فرماندهــان بایــد همچــون
صیادشــیرازی آیندهنگــر باشــند.

امیر بختیاری و شهید صیادشیرازی

نوآوری در اجرای روشها

گفتوگو

ویژگی فرماندهی صیادشیرازی بود
امیر سیفی

رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش

تحصیــل و تدریــس در حــوزه علمیه و دانشــگاه باعث شــده اســت که امیر ســرتیپ دوم ســتاد حســن
ســیفی نــگاه جامــع و دقیقــی بــه ابعــاد شــخصیتی و فرماندهــی امیر ســپهبد شــهید صیادشــیرازی
داشــته باشــد .صیادشــیرازی بــا بهرهگیــری از آموزههــای دینــی توانســته بــود ،فرمانــدهای بیبدیل در
ارتــش جمهــوری اســامی ایـران باشــد کــه بــه ماننــد ســتارهای درخشــان و راهنمــا بـرای قرنهــا در
آســمان ارتش بدرخشــد.
بـرای واکاوی ویژگیهــای مدیریتــی و فرماندهــی شــهید صیادشــیرازی بــه گفتوگــو بــا امیر ســیفی
پرداختیــم کــه در ادامــه بخشــی از آن را میخوانیــد:

در ارتشهــای دنیــا مرســوم اســت
کــه ابتــدا مفهومــی را بــه وجــود
میآورنــد و ســپس کارشناســان
نظامــی و ســایر حوزههــا دربــاره آن
مفهــوم نظریهســازی میکننــد .پــس
از ایــن کار مفاهیــم را در کارگاههــای
علمــی خــود بــه کار میگیرنــد.
ایــن شــیوه را در دانشــگاهها ،فعــال
بــودن و پویــا بــودن مینامنــد کــه در
ارتشهــای دنیــا مرســوم اســت.
لــذا ابتــدا بایــد فرماندهــی ،مدیریــت،
رهبــری و رهبــری نظامــی را منطبــق
بــر مبانــی علمــی خودمــان تعریــف و
مدلهــای موجــود را بررســی کنیــم.
ســپس توضیــح خواهیــم داد کــه
کــدام یــک از ایــن مدلهــا مــورد
توجــه شــهید صیادشــیرازی بــوده
اســت.
در رابطــه بــا مدیریــت تاکنــون
تعاریــف بســیار زیــادی ارائــه شــده
اســت .مدیریــت بــه معنــای تدبیــر
و اداره کــردن یــک مجموعــه اســت.
در رابطــه بــا فرماندهــی نیــز تعاریفــی
ارائــه شــده اســت؛ امــا آنچــه مــورد
توجــه اســت ،تفــاوت مدیریــت بــا
فرماندهــی در نــگاه و یــا عملکــرد امیر
صیادشــیرازی اســت .مــا بایــد بــه ایــن
ســوالها پاســخ بدهیــم کــه آیــا
وظیفــه فرماندهــان تنهــا فرماندهــی
اســت و وظیفــه مدیریــت ندارنــد؟ و
آیــا اصــول فرماندهــی در مدیریــت
کاربــرد دارد؟
«رهبــری نظامــی» واژهای پرکاربــرد
در دنیــای نظامیگــری و بــه صــورت
خاصتــر در علــم مدیریــت نظامــی
اســت و ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
آیــا فرماندهــان عــاوه بــر مدیریــت

و فرماندهــی ،نقــش رهبــری نظامــی
هــم دارنــد؟ و اینکــه چــه فرماندهانــی
و در چــه ردههایــی میتواننــد رهبــری
نظامــی داشــته باشــند؟ یــا اینکــه این
امــر مختــص رده یــا ســازمان خاصــی
نیســت.
امــا آنچــه در ایــن مبحــث میخواهیــم
بــدان بپردازیــم« ،فرماندهــی»،
«مدیریــت»« ،رهبــری» و «رهبــری
نظامــی» شــهید صیادشــیرازی اســت
کــه ایــن بحثهــا از ســه منظــر قابــل
بررســی اســت .نخســت شــباهتها،
دوم تفاوتهــا و تمایزهــا و ســوم
ابداعــات و ابتــکارات صیــاد در ایــن
مــوارد اســت.
در بحــث شــباهتها بایــد گفــت کــه
همــه فرماندهــان در داخــل و خــارج
از کشــور آمــوزش دیدهانــد؛ آموزشــی
کــه صیاد بــه همــراه دیگــر فرماندهان
دیــده اســت ،دارای شــباهتهای
بســیاری اســت .همــه فرماندهــان
مانــور انجــام دادهانــد و آموزشهایــی
را کــه طــی ســالهای طوالنــی و در
دورههــای مختلــف فراگرفتهانــد را در
صحنــه عمــل بــه اجــرا گذاشــتهاند.
بــه طــور مثــال تمامــی فرماندهــان
دورههــای اطالعــات ،آمــاد ،مخابــرات
و ...را گذراندهانــد و در صحنــه رزم و
یــا رزمایــش نیــز بــا آن آشــنای عملی
شــدهاند.
امــا تمایــزات صیادشــیرازی بــا دیگــر
فرماندهــان چــه بــود؟ تمایــز او بــا
دیگــر فرماندهــان نیروهــای مســلح در
روشهــا و شــیوهها و بــه کارگیــری
آنهاســت .روشهــا و شــیوهها نیــز
بــه دو دســته آشــکار و پنهــان تقســیم
میشــوند .روشهــای آشــکار صیــاد
فرماندهان

در  40ســال گذشــته و از روزی کــه
از اصفهــان آغــاز بــه فعالیــت انقالبــی
کــرد ،توســط همرزمــان ،دوســتان و
شــاگردانی همچــون مــن در محافــل
و کتابهــا بیــان شــده اســت کــه
البتــه ایــن روشهــا در مراحــل قبــل،
حیــن و بعــد از اجــرای عملیــات دارای
شــباهتهایی بــا روشهــای دیگــر
فرماندهــان اســت؛ همــه فرماندهــان
طــرح عملیاتــی دارنــد و از مشــورت
اســتفاده میکننــد 5 .مولفــه رزمــی
در روشهــای آشــکار قــدرت آتــش،
تحــرک ،نیــروی انســانی ،آمــوزش
و مخابــرات (ارتباطــات) اســت کــه
مــورد توجــه تمامــی فرماندهــان
اســت؛ امــا روشهــای اجــرای ایــن
مولفههــا ممکــن اســت متفــاوت
باشــد .صیادشــیرازی روشهــای
خــاص خــودش را در اجــرای ایــن 5
مولفــه رزمــی داشــت.
یکــی از ویژگیهایــی کــه
صیادشــیرازی را از دیگــران متمایــز
ســاخت ،کار تیمــی بــود .صیــاد در
مرکــز توپخانــه اصفهــان هــم کــه
بــود ،ایــن کار را انجــام م ـیداد .او در
انجــام کار تیمــی بســیار صبــور بــود
و بــاور داشــت کــه مشــورت رمــز
موفقیــت اســت .او وقتــی در تیــم قــرار
میگرفــت ،قــد و وزنــش مشــخص
میشــد کــه حرفــی بــرای گفتــن
دارد .تمایــز دیگــر شــهید صیــاد
شــیرازی ایــن بــود کــه او میگفــت
خــدا مــن را بــس اســت و ایــن بــاور
عمیــق و قلبــی او بــود .بســیاری
میگوینــد خــدا مــن را بــس اســت
امــا میــزان عمــق آن کــم اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه شــهید
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صیادشــیرازی ،در مدیریــت و
فرماندهــی حرفــی بــرای گفتــن
داشــت .او عــاوه بــر اینکــه اصــول
فرماندهــی ،مدیریــت نظامــی و
رهبــری را کــه بــه صــورت آکادمیــک
آموختــه بــود ،دیکتــه میکــرد ،اهــل
نــوآوری ،ابداعــات و ابتــکارات هــم
بــود .ایــن منظــر ســوم فرماندهــی
شــهید صیادشــیرازی اســت .الزمــه
نــوآوری نیــز اشــرافیت اســت .و دیگــر
ـع
اینکــه شــهید صیادشــیرازی متواضـ ِ
مقتــدر بــود؛ یعنــی در صحنــه نبــرد
آنچنــان مقتــدر بــود کــه دشــمنان
از او واهمــه داشــتند؛ امــا در میــان
مــردم و رزمنــدگان متواضــع و ســاده
بــود و اگــر لبــاس بســیجی بــه تــن
میکــرد ،نمیشــد تشــخیص داد
کــه او فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش
اســت .او بــه مصــداق روایــات ،بــی
تکبــر بــر روی زمیــن راه میرفــت و
بــه مصــداق آیــه قــرآن کریــم ،اشــدا
علــی الکفــار و رحمــاء بینهــم بــود.
موضــوع دیگــری کــه بایــد گفــت
ایــن اســت کــه برخــی از افــراد بــا
فرماندهــی معنــا پیــدا میکننــد و
برخــی بــه فرماندهــی معنــا و جهــت
میدهنــد؛ یعنــی وزن آنــان بــر
جایــگاه فرماندهــی غلبــه دارد و قــد
آنــان نســبت بــه آن جایــگاه کوتــاه
نیســت .شــهید صیادشــیرازی بــه
فرماندهــی جهــت مــیداد و یکــی
از آن جهتهــا ،اطاعــت محــض از
والیــت فقیــه اســت .بســیاری از
والیتپذیــری ســخن میگوینــد؛
امــا نظــر خودشــان را هــم میگوینــد!
شــهید صیادشــیرازی در برابــر امــام
و رهبــری خــود را صاحــب نظــر

نمیدانســت و خــود را تنهــا یــک
ســرباز میدانســت و هیــچ شــانیت
بــرای خــود قائــل نبــود.
موضــوع دیگــر در رابطــه بــا شــهید
صیادشــیرازی ایــن اســت کــه چــه
آن زمانــی کــه مســئولیت داشــت
و چــه آن زمانــی کــه مســئولیت
نداشــت ،بــه وظیفــه خــود بــر اســاس
تشــخیص عمــل میکــرد .در دورهای
شــهید صیادشــیرازی مســئولیتی
نداشــت و جمعــی از پاســداران را جمع
کــرد و بــه آنــان آمــوزش ارائــه کــرد.
پاســداران بــه دلیــل اعتمــادی کــه بــه
او داشــتند ،دور او جمــع شــدند .بــه
وجــود آوردن اعتمــاد و اعتبــار بــرای
خــود ،یــک اصــل مدیریتــی اســت کــه
صیــاد ایــن را بــه دســت آورده بــود؛
البتــه تاکیــد میکنــم کــه هدفــش
خودنمایــی و کســب منافــع شــخصی
نبــود ،بلکــه هــدف وی تحقــق اهــداف
انقــاب اســامی بــود.
او آن زمانــی کــه مســئولیت داشــت،
کاری نکــرد کــه هدفــش باقــی مانــدن
در قــدرت بــرای نفــع شــخصی
باشــد و آن زمانــی هــم کــه برکنــار
شــد ،قهــر نکــرد و گوشــهگیر نشــد.
مدیــر و فرمانــدهای موفــق اســت کــه
قهــر نکنــد و بــه وظیفــه خــود عمــل
کنــد .عملیــات مرصــاد کــه آغــاز شــد،
ســمتی نداشــت ،امــا بــه او گفتنــد
کــه بایــد ایــن کار را انجــام بدهــی و
او ســریعاً بــه وظیف ـهاش عمــل کــرد.
مدیــری موفــق اســت کــه در
همــه حــاالت خــود را موظــف بــه
انجــام ماموریتــش بدانــد .شــهید
صیادشــیرازی هــر جــا کــه بــود ،خــود
را فرمانــده جنــگ میدیــد و در هــر
لحظــه آمــاده بــرای انجــام ماموریتــی
بــود .همیــن روحیــه وی باعــث شــده
بــود کــه دیگــران از وی حرفشــنوی
داشــته باشــند ،چیــزی کــه امــروز
بســیاری از مدیــران و فرماندهــان بــه
دنبــال آن هســتند؛ پــس آن مدیــران

و فرماندهــان بایــد رمــز ایــن اصــل را
در ایــن رفتــار شــهید صیادشــیرازی
بیابنــد.
بــه نظــر مــن بــاور و تــوکل بــه خــدا
بایــد در تعاربــف مدیریتــی بیایــد،
چــرا کــه بــدون ایــن مولفــه تعریــف
مدیریــت و فرماندهــی بــرای مدیریــت
و فرماندهــی شــهید صیادشــیرازی
جامــع و مانــع نخواهــد بــود .ایــن
همــان چیــزی اســت کــه در ابتــدای
بحــث عنــوان کــردم؛ چــرا کــه مــا
خومــان بایــد بنشــینیم و البتــه بــا
اســتفاده از تعاریــف و مفاهیمــی کــه
دیگــران شــرح دادهانــد ،بازتعریفــی
نســبت بــه مفاهیــم داشــته باشــیم.
شــهید صیادشــیرازی چیــزی کــه بــه
ذهنــش میرســید را پــرورش مـیداد،
بعــد آن را بــه روی کاغــذ مــیآورد و
ســپس اجرایــی میکــرد .دفاتــری از
شــهید صیــاد باقــی مانــده کــه اســناد
بســیار مهمــی هســتند .ایــن صفــات
شــهید صیادشــیرازی بایــد مــورد
توجــه نظامیــان و مراکــز علمــی و
دانشــگاهی نیروهــای مســلح قــرار
بگیــرد.
شــهید صیادشــیرازی در آن هنگامــی
کــه ســرگرد بــود ،زبانــزد شــد و ماننــد
مــاه در بیــن ارتشــیهادرخشــید.
اقدامــات ،صفــات و ویژگیهــای
رفتــاری صیــاد باعــث شــد کــه خــوش
بدرخشــد .او حتــی آن زمانــی که معلم
ســادهای در توپخانــه بــود ،بــه گونـهای
رفتــار کــرد و خالقیــت بــه خــرج داد
کــه زبانــزد شــد .صیادشــیرازی آن
وقتــی کــه در آمریــکا بــود نیــز بــه
گونــهای تحصیــل و رفتــار کــرد کــه
یکــی از آن آمریکاییهــا پیشبینــی
کــرده بــود کــه ایــن افســر در آینــده
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش
خواهــد شــد.
بوســهای کــه رهبــری بــر تابــوت
شــهید صیــاد زدنــد ،بــه فرماندهــان
جــوان و دانشــجویان مــا فهمانــد کــه

خداونــد هیــچ زحمتــی را بــدون مــزد
نخواهــد گذاشــت .او مــزد زحماتــش را
از خداونــد گرفــت.
شــهید صیادشــیرازی ســه عنصــر را در
درون خــود رشــد داد کــه ایــن ســه
عنصــر تدیــن ،انقالبــی بــودن و پــای
کار بــودن اســت .صیــاد وقتــی در
اهــواز بــود ،جــز بــه جنــگ و جبهــه
فکــر نمیکــرد .وقتــی کــه بــه شــهر
میآمــد ،خدمــت علمــا میرســید
و از آنــان کســب علــم و معرفــت
میکــرد و ایــن نحــوه فرماندهــی وی
موجــب محبوبیــت و مقبولیتش شــده
بــود.
دیگــر ویژگــی شــهید صیادشــیرازی
ســخن او ،ســکوت او و خــروش او در
مواقــع مختلــف بــود .صیادشــیرازی
هــر کاری را متناســب بــا زمــان و
موقعیــت خــود ،انجــام مــیداد.

مدیریــت ،فرماندهــی و رهبــری
نظامــی شــهید صیــاد شــیرازی بایــد
مــورد بررســی علمــی قــرار گیــرد و
مقالههــای بســیاری در ایــن رابطــه
نوشــته و در دنیــا ارائــه شــود .جــای
تاســف اســت کــه مــا یــک مقالــه
علمــی پژوهشــی در رابطــه بــا
ویژگیهــای مدیریتــی و فرماندهــی
امیــر صیادشــیرازی کــه قابــل ارائــه
در دانشــگاههای بیــن المللــی باشــد،
نداریــم .مــا بایــد در برابــر فرماندهــان
ارتــش جهــان ،فرماندهــان مکتبــی و
والیــی خــود را معرفــی کنیــم .ایــن
یــک وظیفــه مهــم اســت کــه طــی
 4دهــه گذشــته از آن غفلــت شــده
اســت.
صیاد پدیــده تکلیف محــور و اخالق مـدار بود
کــهالگــویعلــویرابــهرخکشــیدوفرهنگ
مهدویــت را به مــردم نشــان بدهد.

صیاد دوستدار والیت بود

گفتار

مرحوم سرلشکر سلیمی

فرمانده اسبق کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

مهمتریــن ویژگــی امیــر ســپهبد
شــهید صیــاد شــیرازی ایمــان بــه
خــدا بــود .صیــاد بــا ایمــان و اتــکاء بــه
خداونــد ،مقتدرانــه در میــدان نبــرد بــا
دشــمنان جمهــوری اســامی ایــران
حضــور مییافــت و آنــان را مغلــوب
میکــرد.
شــهید صیــاد شــیرازی از
والیتمدارتریــن فرماندهــان پــرورش

یافتــه در دامــان انقــاب اســامی بــود.
دنیــا میدانــد کــه صیــاد شــیرازی
دوســتدار و مخلــص والیــت و ولــی
فقیــه بــود.
پــس از رحلــت حضــرت امــام
خمینــی(ره) شــهید صیــاد شــیرازی
بــا تمســک جســتن بیشــتر بــه والیــت
و بــا پیــروی از مقــام معظــم رهبــری،
والیتمــداری خــود را بــه اثبــات رســاند.
فرماندهان
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یادداشت شفاهی

سردار زهدی

رییس گروه مدیریت در دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

فرمانده
ارتش و سپاه
پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس بــرای بررســی ابعــاد مختلف دفــاع مقدس،
 16گــروه زیــر نظــر  3پژوهشــکده ایجــاد کــرده اســت کــه یکــی از آن گروههــا
مدیریــت و فرماندهــی در دفــاع مقــدس اســت .ریاســت ایــن گــروه پژوهشــی بــا
ســردار ســرتیپ پاســدار یعقــوب زهــدی اســت کــه در ادامــه یادداشــت شــفاهی او
را میخوانیــد:

مدیریــت و فرماندهــی در دفــاع
مقــدس موضــوع مهمــی اســت
کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود؛
دفــاع مقــدس دارای ابعــاد
مختلفــی اســت ،ایــن ابعــاد شــبیه
قطعههــای پازلــی اســت کــه
مدیریــت فرماندهــی ایــن قطعههــا
را در کنــار هــم ردیــف میکنــد.
بــه عنــوان مثــل مــی بینیــم ،ســال
اول جنــگ وقتــی دشــمن حملــه
میکنــد ،تــا جایــی کــه تــوان دارد
شــهرهای مــا را اشــغال میکنــد؛
امــا ســال دوم ورق برمیگــردد،
موتــور رزمنــدگان مــا شــروع بــه
حرکــت میکنــد ،لــذا مــا حملــه
میکنیــم و پیشــرویهایی را بــه
دســت میآوریــم و پلــه بــه پلــه
دشــمن را مجبــور بــه عقبنشــینی
میکنیــم کــه از دســتاوردهای
ســال دوم جنــگ میتــوان
بــه «شکســت حصــر آبــادان»،
«آزادســازی بســتان»« ،عملیــات
فتــح المبیــن» و «آزادســازی
خرمشــهر» اشــاره کــرد.
سال دوم جنگ شکل فرماندهی
تغییر یافت

لــذا بایــد ببینیــم کــه ســال اول
جنــگ بــا ســال دوم جنــگ چــه
فرقــی داشــت؟ هــم در ســال اول
جنــگ مــا ســاح داشــتیم ،رزمنــده
داشــتیم ،مســلمان بودیــم و بــه
خــدا تــوکل میکردیــم ،در ســال
دوم هــم؛ امــا چــه چیــزی عــوض
شــد کــه ورق در ســال دوم جنــگ
برگشــت؟ در ســال دوم جنــگ
شــکل فرماندهــی مــا تغییــر یافــت.

مــا در اول جنــگ فرماندهــی
منســجمی نداشــتیم.
مــا در ســال اول جنــگ غافلگیــر
شــده بودیــم؛ چــون آن موقــع
مســؤولیت جنــگ برعهــده ســتاد
مشــترک ارتــش و نیــروی زمینــی
بــود .ســتاد مشــترک کــه در تهــران
مســتقر بــود و دخالتــی در جنــگ
نداشــت ،نیــروی زمینــی ارتــش هــم
یگانهایــش در کل کشــور پراکنــده
بــود و بخشــی از یگانهایــش نیــز
در کردســتان درگیــر بودنــد؛
بنابرایــن آن زمــان ارتــش از آرایش،
آمادگــی ،طرحریــزی و فرماندهــی
منســجمی برخــوردار نبــود و قــادر
بــه پاســخگویی متجــاوزان نبــود.
یــک مــاه بعــد از جنــگ قــرارگاه
مقــدم جنــوب ارتــش در خوزســتان
تشــکیل شــد؛ ایــن درحالــی اســت
کــه بایــد یــک ســال قبــل از شــروع
جنــگ تمهیــدات الزم اندیشــیده
میشــد .اگــر در ســال اول جنــگ
نتوانســتیم ،پیشــرویهای دشــمن
را متوقــف کنیــم ،علــت اصلــیاش
فقــدان فرماندهــی منســجم بــود؛
فرماندهــی کــه بایــد دشــمن و
محورهــای حملــه آن را شناســایی
میکــرد و مواضــع دفاعــی
میچیــد و بعــد هــم میایســتاد و
جنــگ را فرماندهــی میکــرد .در
ســال اول جنــگ از ایــن اقدامــات
خبــری نبــود.
در رســانهها و مطبوعــات عــاوه
بــر اینکــه بــه فرماندهــی جنــگ
آنطــور کــه بایــد پرداختــه
میشــد ،پرداختــه نشــده اســت،
فرماندهان
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عکــس آن نیــز عمــل شــده اســت؛
یعنــی در مقاطــع مختلــف مســائلی
دســتاویز قــرار گرفتــه و مســاله
مدیریــت جنــگ را زیــر ســوال
بــرده اســت .نمونــه بــارز آن همیــن
مســأله شــهدای غــواص اســت کــه
چــرا ایــن همــه غــواص در عملیــات
کربــای  4شــهید شــده اســت؟
اگــر عملیــات لــو رفتــه بــود ،پــس
چــرا اجــرا شــد .وقتــی عملیاتــی بــا
ناکامــی مواجــه میشــد ،عــدهای
فرماندهــی جنــگ را زیــر ســوال
میبردنــد .لــذا عــاوه بــر اینکــه
نقــش فرماندهــی جنــگ در جنــگ
تبییــن نشــده ،بلکــه در مقاطــع
مختلــف بــه آن هجمــه وارد شــده
اســت؛ البتــه عمــده کســانیکه
فرماندهــی جنــگ را مــورد هجمــه
قــرار دادهانــد ،نظــام جمهــوری
اســامی ایــران را قبــول ندارنــد
و میخواهنــد از ایــن طریــق بــه
نظــام جمهــوری اســامی ایــران
حملــه کننــد .برخــی از آنهــا
هــم کســانی هســتند کــه جنــگ
را تجربــه نکردهانــد و حــوادث
جنــگ را از روی کتابهایــی کــه
در ایــن خصــوص نوشــته شــده
اســت ،مطالعــه میکننــد؛ چــون
بــه ماهیــت و هویــت حقیقــی
جنــگ پــی نبردهانــد و از روی
ایــن نوشــتهها فرماندهــی جنــگ
را مــورد قضــاوت قــرار میدهنــد.
قبــل از اینکــه بــه ایــن ســوال
پاســخ دهــم ،بایــد یــک ســری
کلیــات را مطــرح کنــم؛ یکــی
اینکــه سیســتم فرماندهــی در
جنــگ چطــور بــوده و چگونــه
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اداره میشــده اســت .ایــن بحــث
در طــول  8ســال دفــاع مقــدس
دســتخوش تغییــرات متعــددی
شــده اســت ،یعنــی براســاس
تجربیــات تــا حــدودی شــکل و
ســاختار آن تغییــر کــرده و نواقــص
آن برطــرف شــده اســت .بحــث دوم
هــم ایــن اســت کــه فرماندهــی
جنــگ متشــکل از ارتشــیها،
ســپاهیها و جهادیهــا بــود کــه
هرکــدام از آنهــا بــرای خودشــان
سیســتم و مدیریــت جنــگ خــاص
خودشــان را داشــتند و براســاس آن
فعالیــت میکردنــد.
کلیــات فرماندهــی در ســپاه و
ارتــش مشــترک بــود

خصوصیــات فرماندهــی در ارتــش
بــا فرماندهــی ســپاه تفــاوت دارد؛
شــاید فرماندهــان ســپاه و ارتــش در
کلیــات باهــم اشــتراکاتی داشــتند
و کامــا باهــم بیگانــه نبودنــد؛
امــا هرکــدام فرهنــگ ســازمانی
خودشــان را پیــاده میکننــد.
عــاوه بــر ایــن فرماندهــان ســپاه
نیــز باهــم افتــراق و تشــابهاتی
دارنــد .فرماندهــان شــبیه باغچ ـهای
پــر از گل بــا رنگهــا و بوهــای
مختلفــی هســتند؛ امــا چارچــوب
عملکــرد و رفتــار آنهــا هــم مثــل
هــم بــود؛ شــهید باقــری ،باکــری،
همــت ،صیــاد و ...در برخــورد بــا
بســیجیها مثــل هــم بودنــد .شــما
فرماندهــی پیــدا نمیکنیــد کــه
عاشــق بســیج نباشــد ،اصــا اگــر
فرماندهــی عاشــق بســیجی نباشــد،
نمیتوانــد فرماندهــی کنــد؛ ولــی

گاهــا میبینیــم کــه یــک فرماندهــی
خــود رأیتــر و ســختگیر تــر اســت و
فرماندهــی دیگــر بــه مشــورت اهمیت
میدهــد .نمیتوانیــم شــهید باکــری،
شــهید کاظمی و شــهید صیادشــیرازی
را شــبیه هــم بدانیــم؛ آنهــا هــر کــدام
یــک ســری خصلتهــای خصوصــی
هــم داشــتند .در دفــاع مقــدس حــرف
تــا عمــل فاصلــه اندکــی داشــت؛
یعنــی رزمنــدگان آنچــه را کــه بــاور
داشــتند ،آنــرا عملــی میکردنــد.
دلیــل موفقیــت مــا در دفــاع مقــدس
همیــن عــدم فاصلــه بیــن حــرف
رزمنــدگان تــا عمــل بــود.
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ویژگــی فرماندهــان را میتــوان
بــه ســه بخــش تقســیم کــرد؛
بخــش نخســت ویژگــی اعتقــادی و
ایمانــی فرماندهــان اســت کــه ایــن
فرماندهــان از نظــر اعتقــادی و ایمانــی
در چــه ســطحی بودنــد و باورهــای
آنهــا چگونــه بــود .بخــش دوم نیــز
رفتــار فرماندهــان بــود؛ یعنــی چــه
بارقههــای از اســام در رفتارشــان
وجــود داشــت و برخوردهــای روزمــره
آنهــا چگونــه بــوده اســت .بخش ســوم
هــم بخــش تخصــص اســت؛ یعنــی
اینکــه ایــن فرمانــده در امــور تخصــص

خــودش خــط را تحکیــم میبخشــید
و تمهیــدات الزم را انجــام م ـیداد تــا
خــط نشــکند.
میتــوان گفــت کــه فرماندهــان 80
درصــد از لحــاظ تخصصــی در یــک
رده بودنــد؛ امــا برخــی از فرماندهــان
ویژگــی بــارزی داشــتند کــه در بــاال
بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــردم .بــه
عنــوان مثــال لشــکر «نصــر» در یــک
مقطعــی لشــکر درجــه  2محســوب
میشــد کــه بــه عنــوان لشــکر
احتیــاط در نظــر میگرفتنــد؛ امــا
وقتــی «مرتضــی قربانــی» فرماندهــی
ایــن لشــکر را بــر عهــده گرفــت
وضعیــت کام ـ ً
ا فــرق کــرد .مرتضــی
قربانــی روحیــه تهاجمــی و عملیاتــی
دارد؛ ایــن ویژگــی در مرتضــی قربانــی
بــارز اســت .لــذا یــک مــاه بیشــتر
طــول نکشــید کــه لشــکر نصــر نیــز
در رده لشــکرهای خــط شــکن قــرار
گرفــت .لشــکر نصــر در عملیــات
والفجــر  3در آزادســازی مهــران
لشــکر محــور بــود .بنابرایــن فرمانــده
لشــکر در ارتقــای لشــکر مؤثــر اســت
چــرا کــه میتوانــد لشــکری را از
درجــه دو بــه درجــه یــک برســاند.
عملیــات «ثامــن االئمــه» یکــی از
عملیاتهایــی بــود کــه ســپاه بــا
ارتــش شــانه بــه شــانه عملیــات

نظامــی چگونــه عمــل کــرده اســت.
تاکتیــک نظامــی و اشــرافیت وی در
طراحــی عملیــات چگونــه بــوده کــه
توانســته بــر دشــمن غلبــه پیــدا کنــد.
مثــا شــهید «حســن باقــری» یکــی
از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس
فکــر خالقــی داشــت .در مقابــل
فرماندهــان دیگــری هــم داشــتیم
کــه خیلــی از فکــر خالقــی برخــوردار
نبودنــد ،ولــی ویژگــی حداقلــی بــرای
فرمانــده شــدن را داشــتند« .احمــد
کاظمــی» در عملیاتهــا تخصــص
خوبــی در دور زدن دشــمن داشــت؛
در چندیــن عملیــات ایــن کار را انجــام
داد ،وی همیشــه در عملیاتهــا از
قســمت جناحــی وارد میشــد و
در آن قســمت راه نفــوذ بــه دشــمن
را پیــدا میکــرد .ایــن ترفنــد
باعــث میشــد بــا کمتریــن تلفــات
بیشــترین پیــروزی را بــه دســت
بیــاورد .وی در  2عملیــات مختلــف 2
فرمانــده تیــپ عراقیهــا را اســیرکرده
بــود .ایــن شــگرد شــهید کاظمــی
منحصــر بــه فــرد بــود .وقتــی شــهید
«باکــری» خطــی را میگرفــت ،همــه
میدانســتند کــه ایــن لشــکر بــه
هیــچ عنــوان عقبنشــینی نمیکنــد.
ایــن دســتاورد مرهــون حضــور
شــهید باکــری در خــط بــود .باکــری

کردنــد .عملیــات «طریــق القــدس»
نیــز یکــی دیگــر از عملیاتهایــی
بــود کــه تیپهــای ســپاه و ارتــش
در کنــار هــم عملیــات انجــام دادنــد
کــه شــهید «احمــد کاظمــی»
تیــپ نجــف اشــرف را تشــکیل داد،
شــهید «حســن خــرازی» تیــپ امــام
حســین (ع) را و «عزیــز جعفــری»
نیــز تیــپ عاشــورا را ایجــاد کــرد.
در ایــن عملیــات تیــپ در کنــار
تیــپ عملیــات را انجــام مــیداد .در
عملیــات «فتــح المبیــن» مشــارکت
ارتــش و ســپاه بــا هــم گســترش
یافــت؛ ســپاه  11تیــپ درســت کــرد،
ارتــش نیــز ســه لشــکر آورد.
بعدهــا آمدنــد قــرارگاه فرعــی
تشــکیل دادنــد ،گفتنــد کــه یــک
لشــکر از ارتــش و ســه یــا چهــار تیــپ
از ســپاه باهــم یــک قــرارگاه باشــند و
باهــم عمــل کننــد؛ یعنــی در قــرارگاه
هــم ارتشــی باشــد هــم ســپاهی باهــم
عملیــات را هدایــت کننــد .حســن
باقــری از ســپاه و حســنی ســعدی
از ارتــش فرماندهــی قــرارگاه فرعــی
نصــر را بــر عهــده داشــتند .قــرارگاه
کربــا کــه قــرارگاه مرکــزی بــود را
هــم شــهید صیــاد و محســن رضایــی
هدایــت میکردنــد.

آلبوم

فرماندهان

14

فروردین 97

گفتوگو

سردار غالمپور

فرمانده قرارگاه کربال سپاه در دوران دفاع مقدس

فرماندهان
اسطورههای
دست یافتنی هستند
ســخن گفتــن از مدیریــت و فرماندهــی در دفــاع مقــدس ،نیازمنــد تجربـهای گرانبها
و نگاهــی کالن اســت کــه در نیروهــای مســلح معــدود افــرادی بــا ایــن ویژگــی وجود
دارنــد .یکــی از آنــان ســردار غالمپــور فرمانــده قــرارگاه کربــا ســپاه در دوران دفــاع
مقــدس اســت .او از فرماندهــان ارشــد ســپاه در هشــت ســال دفــاع مقــدس بــوده
و تجربیــات بســیار ارزشــمندی از ســالهای دفــاع مقــدس دارد کــه ســعی کــرده
در دانشــگاههای نظامــی آنــان را بــه دانشــجویان خــود انتقــال دهــد .در ادامــه
گفتوگــوی مــا را بــا وی میخوانیــد:
فرماندهــی و مدیریــت در جنــگ را
تعریــف و تشــریح کنیــد؟

مدیریــت و فرماندهــی دو مقولــه جــدا
از هــم هســتند ،بــه ایــن جهــت کــه
حــوزه مدیریــت یــک حــوزه ســتادی
و اداری محســوب مــی شــود ،حــوزه
فرماندهــی یــک حــوزه تصمیــم ســاز،
تصمیــم گیــر و اداره کننــده به حســاب
مــی آیــد.

اختیــارات فرمانــده بــا یــک مدیــر
قابــل قیــاس نیســت

مدیــر فــردی اســت کــه دارای ســاختار
و تشــکیالتی مــی باشــد و بــا اتــکا بــه
یکســری قوانیــن و مقــرارت و ضوابــط
سیســتم تحــت اشــراف خــود را هدایت
مــی کنــد .امــا فرمانــده یــک فــردی
اســت کــه از اختیــارات تقریبــا تــام
و تمامــی برخــوردار اســت و نســبت
بــه کل ســاختار اشــراف دارد و مــی
توانــد در ایــن ســاختار افــراد مختلــف
را جابــه جــا کنــد و اختیــارات بدهــد و
یــا بگیــرد.
بــرای مثــال در حــوزه فرماندهــی و
مدیریــت در یک لشــکر جایــگاه فرمانده
یــک جایــگاه واالیــی اســت که بــه هیچ
عنــوان قابل قیــاس با مجموعــه مدیران
حاضــر در یــک لشــکر نیســت؛ چــرا که
در یــک لشــکر مدیــران مختلفــی اعم از
مدیر لجســتیک ،مدیــر نیروی انســانی،
مدیــر مهندســی ،و ...در حــال فعالیــت
هســتند ،امــا فرمانــده یکــی اســت.
همــه مدیــران در قالــب یــک ســازمان
تعریــف شــده در کنــار یکدیگــر تحــت
فرمــان فرمانــده فعالیــت هــای خــود را
انجــام مــی دهنــد.
در واقــع مدیریــت یــک سیســتمی

فرماندهــان دفــاع مقــدس فراینــد
تکاملــی را طــی کــرده بودنــد
بــهطورکلــیشــخصیتافــرادآنــانرابه
ردهفرماندهــینزدیــکمــیکــردیااینکه
موضوعــات دیگری نیــز اثرگــذار بود؟

اســت کــه فرماندهــی را در اجــرای
ماموریــت کمــک مــی کنــد؛ امــا بــا
فرماندهــی فــرق مــی کنــد.
فرماندهــی در روزهــای نخســتین
جنــگ بــه چــه صــورت بــود و
فرمانــده چگونــه و از طریــق چــه
مکانیســمی انتخــاب مــی شــد؟

یقینــا کســانی کــه در دوران دفــاع
مقــدس بــه درجــه و جایــگاه فرماندهی
رســیدند در طــول یــک ســیر و فراینــد
تکاملــی در حــوزه رزم و مســائل نظامی
قــرار گرفتنــد تــا بــه ایــن مرحلــه
دســت پیــدا کردنــد ،امــا برخــی افــراد
نیــز بــه واســطه جریانــات و شــرایط
متغیــری کــه در جنــگ حاکــم بــود بــه
فرماندهــی مــی رســیدند ،مثال افــرادی
در جبهــه هــا بودنــد کــه در کنــار
فرمانــده ای قــدر و بــزرگ خدمــت
مــی کردنــد کــه در اثــر حشــرو نشــر
بــا ایــن فرمانــده بــه مســائل نظامــی و
عملیاتــی و غیــره اشــراف پیــدا کــرده و
در اثــر مجــروح شــدن فرمانــده اصلــی،
بــه طــور معمــول بــه رده فرماندهــی
مــی رســیدند .ایــن فرصتــی بــود
بــرای فرمانــده جدیــد کــه اســتعدادها
و توانمنــدی هــای خــود را بــروز دهــد.
برایــن اســاس نمی تــوان بــرای فرمانده
شــدن افــراد در جبهــه یــک چارچوب و
قاعــده نظامنــد تعریــف کــرد.

اوایــل جنــگ هنــوز سلســله مراتــب
فرماندهــی در ســپاه بوجــود نیامــده بود
و حتــی محورهــای عملیاتــی ســپاه بــا
مرکــز ســپاه هیــچ ارتباطــی نداشــت و
بیشــتر بدیــن ترتیــب بــود کــه افرادیکه
داوطلبانــه بــه جبهــه آمــده بودنــد و
بــه نوعــی از قابلیــت هــا و ویژگیهایــی
برخــوردار بودنــد خــود بــه خــود جایگاه
خــود را در عرصــه فرماندهــی پیــدا
کــرده و بــه دیگــر افــراد خــط و ربــط
مــی دادنــد و بــه صــورت خودجــوش
مســئول محــور آن منطقــه تلقــی مــی
شــدند.
مســئله دیگــر ایــن بــود کــه مــا در
ابتــدای جنــگ فرماندهــی متمرکــز
کمتــر داشــتیم .یعنــی فرماندهــی
متمرکــزی کــه در راس یــک سلســله
مراتــب کســی باشــد که تصمیــم بگیرد
و بــه رده هــای پاییــن تــر ابــاغ کنــد،
وجــود نداشــت.
یعنــی اگــر دو محــور در کنــار هــم
بودنــد هــر دو فرمانــده در محورهــای
خــود فرماندهــی مــی کردنــد و خیلــی
هــم بــه رده باالتــر قائــل نبودنــد .لــذا
اگــر بــا یکدیگــر ســازگاری داشــتند،
هماهنگــی الزم بیــن محورهــا ایجــاد
مــی شــد و اگــر ســازگاری نبــود
ارتبــاط و هماهنگــی نیــز محدودتــر
بــود.
فرماندهان

مهمترین رکن تعییــن فرمانده اســتعداد
ـم عملیاتــی افــراد بود
ذاتــی و شـ ّ

امــا مهمتریــن رکــن در تعییــن و
مشــخص شــدن فرماندهــان دوران
دفــاع مقــدس در ویژگیهــای فــردی و
ـم عملیاتــی افــراد بــود.
شــخصی و شـ ّ
یعنــی اگــر شــما باکــری ،خــرازی،
آبشناســان و صیــاد را بــه عنــوان
فرمانــده انتخــاب مــی کنیــد در وهلــه
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نخســت ایــن انتخــاب بــه دلیــل
ویژگیهــای و اســتعداد بــارز فــردی
ایــن اشــخاص بــوده اســت و در عیــن
حــال نیــز از شــجاعت ،ایمــان ،تعهــد،
صالبــت ،و قــدرت بیــان و ...برخــوردار
بــوده انــد.
بــه یــاد دارم آقــا محســن و شــهید
صیــاد در زمــان جنــگ تــاش مــی
کــرد کــه عــده ای را بــه جنــوب بیاورند
و از آنهــا فرمانــده بســازد.
شــرایط و اتفاقــات ضمنی ســبب ظهور
برخــی از فرماندهان در جنگ شــد

از دیگــر عوامــل مهــم انتخــاب یــک
فرمانــده شــرایط زمانــی و اتفاقــات
حاکــم بــر جبهــه هــای جنــگ و
شــهادت فرماندهــان قبلــی بــود کــه
ایــن موضــوع وضعیــت را بــه گونــه ای
رقــم مــی زد تــا قرعــه بنــام افــراد
دیگــر بیفتــد .در ایــن مواقــع معمــوال
جانشــین فرمانــده کــه فــردی نســبتا
بــا تجربــه بــوده و در کنــار فرمانــده
اندوختــه هــا و تجــارب الزم را بدســت
آورده بــود کار را بــه دســت گرفتــه و
گاهــا دیــده مــی شــد کــه ایــن افــراد
در جایــگاه فرماندهــی موثــر واقع شــده
و مــی درخشــیدند.

یعنــی مــا بواســطه شــرایط تحمیلــی
جنــگ ،فرماندهــان بــا تجربه مــان را از
دســت مــی دادیــم و بعــد بایــد بدنبال
شایســته تریــن افــراد می گشــتیم؟

بلــه ایــن وضعیــت کامــا مشــهود و
حاکــم بــود ،از بــاال بــه پایین بــه وضوح
دیــده مــی شــد ،بــرای نمونــه مــی توان
گفــت گاهــا برخی از فرمانده لشــکرهای
مــا در عملیــات هــا بــرای یــک گــردان

چندیــن فرمانــده انتخــاب مــی کردنــد
کــه بــا بــه شــهادت رســیدن هریــک،
فرمانــده دیگــر امــور عملیــات و هدایت
نیروهــا را بــر عهــده گیــرد .حتــی در
یــک عملیــات تــا  15نفــر فرمانــده
بــرای گــردان هــا پیــش بینــی شــده
بــود کــه در طــول رونــد عملیــات بــه
فرماندهــی مــی رســیدند.
نتیجــه اینکــه بخشــی از ایــن قابلیــت
هــا و توانمنــدی هــای مرتبــط بــا
فرماندهــی ذاتــی ،درونــی و بــه
خصوصیــات و ویژگیهــای فــردی برمــی
گــردد و بخشــی دیگــر بــا شــرایط
و حــوادث بیرونــی ارتبــاط داشــته و
اجتنــاب ناپذیــر بــود.
البتــه مــا داشــتیم فرماندهــی کــه بــه
لحــاظ قابلیــت هــای فــردی و ویژگــی
دارای قابلیــت هایــی بــوده اســت و
فرمانــده شــده اســت امــا در حــوزه
فرماندهــی و جایگاهــای کــه داشــته
اســت نتوانســته خــوب عمــل کــرده و
لشــکر و نیروهــا را هدایــت کنــد.
بــه غیــر از ویژگیهــای ذاتــی و
اســتعداد درونــی ،فرماندهــان
عملیاتــی مــا در دوران دفــاع مقــدس
از چــه شــاخص هــای اخالقــی
برخــوردار بودنــد.

وقتــی کــه بــه فرماندهــان دوران دفــاع
مقــدس از رده لشــکر بــه پاییــن نــگاه
مــی کنیــم ،درمــی یابیــم کــه ایــن
افــراد انســان هــای بســیار قابــل تقدیــر
و بــا صــدق و صفایــی هســتند ،و کمتــر
دراینهــا مــی تــوان اشــکال و ایــراد
پیــدا کــرد .و مــی تــوان گفــت غالبــا
شایســتگی ورود بــه حــوزه فرماندهــی
را داشــتند.

فرماندهــان از کــف جریــان جنــگ
بــاال آمــده بودنــد
آیــا اتفــاق افتــاده بــود کــه کســی به
راحتــی و ســهولت و بــه قولــی یــک
شــبه بــه رده فرماندهــی گــردان و یــا
کمتــر و بیشــتر دســت یابــد؟

اکثــر فرماندهــان مــا از کــف زمیــن و
کــف جریــان جنــگ مراتــب و مراحــل
تربیتــی را طــی کــرده و بــه رتبــه و
درجــه فرماندهــی رســیدند .بــرای مثال
وقتــی کــه شــما کاظمــی ،باکــری،
خــرازی و ...مــی بینیــد اینهــا از جنــگ
کردســتان یعنــی قبــل از آغــاز رســمی
جنــگ تجربیاتی در کردســتان بدســت
آورده و آزمــون هایــی را در مناطــق
غــرب و شــمالغرب پــس داده و رونــد
رو بــه رشــد را طــی کــرده و ســپس بــا
کولــه بــاری از تجربــه بــه جبهــه هــای
جنــوب مــی آینــد.
البتــه بــه یــاد نــدارم کــه انتصــاب
فرماندهــان از طــرف فرماندهــی کل
بــه راحتــی اتفــاق افتــاده باشــد،
حتــی در رده هــای پاییــن نیــز کار
بــا برنامــه بــود .و در رده هــای باالتــر
فــردی را کــه مــی خواســتند بــه عنوان

کمبــود امکانات و تجهیــزات در دوران
دفــاع مقــدس ،تــا چــه انــدازه بــر
روی فرماندهــی و اجــرای ماموریــت
فرماندهــان مــا اثرگــذار بــود؟

فرمانــده لشــکر انتخــاب کننــد بخاطــر
مســئولیت خطیــری کــه می خواســتند
بــه او تفویــض کننــد ،کار را ســخت
مــی گرفتنــد ،بــه طــوری کــه حتــی در
برخــی مــوارد افــراد از قبول مســئولیت
بــه جهــت ســنگینی آن ســرباز مــی
زدنــد .بــرای نمونــه وقتــی کــه مهــدی
باکــری بــه شــهادت رســیدند ،شــرایط
بــه گونــه ای بــود کــه دیگــر فــرد
شــاخصی بــرای فرماندهــی ایــن لشــکر
نداشــتیم و تنهــا فــردی کــه مــی
توانســت در ایــن جایــگاه قــرار بگیــرد
آقــای شــریعتی بــود چــون ایشــان
قبــل از شــهید باکــری فرماندهــی تیپ
عاشــورا را عهــده دار بــود و اصال اســاس
تشــکیل تیــپ عاشــورا را در سوســنگرد
داده بودنــد ،لــذا بعــد از آقــا مهــدی
شایســتگی الزم را جهــت فرماندهــی
لشــکر داشــتند و آقا محســن از ایشــان
خواســتند کــه فرماندهــی این لشــکر را
بپذیرنــد که آقــای شــریعتی نپذیرفتند
و گفتنــد؛ مــن همتــراز آقــا مهــدی
نیســتم و بــه هیــچ عنــوان خــود را
مســتحق فرماندهــی در جایگاهــی کــه
آقــا مهــدی فرماندهــی کــرده اســت،
نمــی دانــم .و خالصــه کار بــه جایــی
رســید کــه آقــا محســن ایشــان را از
قــرارگاه ممنــوع الخــروج کــرد .و گفــت
تــا زمانیکــه فرماندهــی را نپذیــری حق
خــروج از قــرارگاه را نــداری .تقریبــا این
موضــوع اســتثنایی بــود کــه در ســپاه
رخ داد و کســی از فرمــان فرمانــده
تمــرد کنــد و چــون غالبــا نحــوه کار
اقناعــی بــود همــه مــی پذیرفتنــد بــه
هــر حــال آقــای شــریعتی بــا فشــار آقــا
محســن در آخــر پذیرفتنــد و فرمانــده
لشــکر شــدند.

وقتــی کــه جنــگ را بررســی مــی کنیم
در مــی یابیــم کــه در هیــچ عملیاتــی
نیســت کــه اگــر بــه فرماندهــی
ماموریتــی ابــاغ شــود و آن فرمانــده
براســاس محاســبات عقالنــی و منطقی
بــرآورد تجهیزاتــی و عملیاتــی و نیــروی
انســانی پــای کار نرفتــه باشــد و البتــه
هیــچ عملیاتــی را هــم پیــدا نمــی
کنیــد کــه فرماندهــان مــا بــا کمتــر
از یــک ســوم امکانــات وارد انجــام آن
نشــده باشــند .در حالیکــه آمــوزه هــای
کالســیک جنــگ بــه مــا مــی گویــد
کــه اگــر امکانــات زیــر  70درصــد
باشــد ،بســتر اجــرای عملیــات وجــود
نــدارد.
در فرماندهــان ما شــاخص هــای مهمی
بــر تصمیــم گیــری و اجــرای عملیــات
تاثیرگــذار اســت کــه از جملــه تکلیــف
محــوری و والیتمداری اســت کــه آنها را
مجــاب مــی کنــد تــا در برابــر کمبودها
کنــار نکشــند و از ایمــان و اعتقــاد و
جــان و دل مایــه بگذارنــد .ایــن بــه آن
معنــا نیســت کــه مــا در اجــرای فرامین
بــه دور از واقعیــات بجنگیــم؛ نــه اینطور
نبــود مــا بــرای هــر عملیاتــی بررســی
هــای کارشناســی و علمــی و رصــد
اطالعاتــی دقیــق را لحــاظ کــرده و
در اختیــار رده هــای باالتــر قــرار مــی
دادیــم و اگــر بــا تمــام اینهــا تصمیــم
بــه حملــه گرفتــه مــی شــد ،ماموریــت
بــدون فــوت وقــت انجــام مــی گرفــت.
نیازبهتربیتمدیرانجهادیداریم

متاســفانه یکــی از اشــکاالتی کــه مــا
امــروز بــا آن مواجــه ایــم و مقولــه ایجاد
یــک مــدل از مدیریــت جهــادی متاثــر
از تجربیــات دفــاع مقــدس اســت کــه
ای کاش مجموعــه ای درســت مــی
شــد و ایــن کار مهــم را بــه ســرانجام
مــی رســاند تــا مــدل کامــا تعریــف
شــده علمــی ،منطقــی براســاس یــک
چارچــوب و ضوابــط تعریــف شــده را
بدســت مــی آوردیــم و براســاس آن
فرمانــده و مدیــر جهــادی در ســطح
کشــور تربیــت مــی کردیــم.

فرماندهــان مــا اســطوره هــای دســت
یافتنــی بودند
مهمتریــن ویژگــی هــای فرماندهــان
دفــاع مقدس کــه بسترســاز پیــروزی
هــا و موفقیت هــا بــود ،را بیــان کنید؟

مهمتریــن ویژگــی فرماندهــان مــا در
دوران دفــاع مقــدس مســئولیت پذیری
آنــان بــود .فرماندهــان مــا شــرایط
ســخت را مــی پذیرفتنــد و هیچــگاه
جبهــه هــای جنــگ را تنهــا نگذارنــد و
در عملیــات هــا شــخصا حضــور یافته و
در کنــار رزمنــدگان مــی جنگیدنــد که
در واقــع مــی تــوان گفــت ایــن قابلیتها
منحصربفــرد و عظیــم اســت.
فرماندهــان جنــگ مــا واقعــا اســطوره
بودنــد البته اســطوره نــه بــه آن معناکه
دســت نیافتنــی باشــند ،این عزیــزان در
عیــن اســطوره بــودن دســت یافتنــی
هســتند .فرماندهــان مــا در ســخت
تریــن و بدتریــن شــرایط بنــا بــه تکلیف
کار خــود را انجــام مــی دادنــد و ایــن
قابــل تحســین اســت.
غالــب عملیــات هــای دفــاع مقــدس بــا
 30درصــد امکانــات انجــام مــی گرفــت
فرماندهان
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اســت کــه شــما نــگاه کنیــد امــروز
نقــش قاســم ســلیمانی کلیــدی
اســت ،امــا همــه مــی پذیریــم کــه
همــه ایــن کارهایــی کــه انجــام مــی
شــود کار ایشــان بــه تنهایــی نیســت
بلکــه کار مجموعــه ای از فرماندهــان
و مجاهدیــن اســت کــه ایــن اتفاقــات
و پیــروزی هــا را رقــم مــی زنــد ،امــا
آنچــه کــه مشــخص اســت اینســت
کــه نقــش ســردار ســلیمانی بــه
عنــوان فرمانــده بــارز و کلیــدی اســت.
پــس نقــش فرمانــده کلیــدی اســت
یعنــی اینکــه بــود و نبــودش موثــر
اســت ،اگــر نباشــد امــکان رخ دادن
فاجعــه میــرود و هنگامــی کــه باشــد
ممکــن اســت پیــروزی هــای بزرگــی
بدســت آیــد.
صیــاد شــیرازی و آبشناســان از
فرماندهــان منحصربفــرد ارتــش بودند
نظــر شــما راجــع بــه فرماندهــان
ارتشــی چــون شــهید صیاد شــیرازی
و شــهید آبشناســان چیســت؟

شــهید صیــاد شــیرازی و سرلشــکر
آبشناســان بنظــر مــن فرماندهــان
منحصربفــرد ارتــش هســتند بــه ایــن
دلیــل کــه اوال در زندگــی خصوصــی
ایــن دو بزرگــوار اعتقــادات دینــی نقش
برجســته ای دارد بــه طوریکــه حتی اگر
در ارتــش شــاه هــم خدمت مــی کردند
دارای اعتقــادات قلبــی قابــل توجهــی
هســتند ،گویــی اینکــه ایــن اعتقــادات
را بــروز نمــی دهــد امــا در درونشــان
نهفتــه اســت .کالهــدوز ،اقارب پرســت،
آبشناســان و صیــاد و ...اینگونــه بودنــد.
دومیــن خصوصیــت شــهید صیــاد این
بــود کــه در کردســتان بــا بچــه هــای
ســپاه کار کــرده بــود و بــا روحیــات
آنــان آشــنا بــود و مشــاهده کــرده
بــود کــه ســپاه اداره کننــده اصلــی
کردســتان اســت .بــا ســپاه همــکاری
کــرده بــود و مــی دانســت کــه بچــه
هــای ســپاه انقالبــی و پای کار هســتند.
شــهید صیــاد شــیرازی انســان بســیار
خــوب مومــن و معتقــد بــود و حتــی
بارهــا بــه دوســتان گفتــم اعتقــادات
ایشــان بســیار قــوی اســت و الگویــی
بــرای تمامــی رزمنــدگان و فرماندهــان
هســتند.

آلبوم تصاویر

شهید صیادشیرازی در کنار رهبر معظم انقالب

شهیدان صیادشیرازی و حسن باقری

شهید صیادشیرازی و سرداران صفوی و رضایی

شهیدصیادشیرازی در جمع بسیجیان

نوشته محسن مومنی شریف
انتشارات سوره مهر
آیت اهلل شهید اشرفی اصفهانی و شهید صیادشیرازی

فرماندهان
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معرفی کتاب

کتاب در کمین گل سرخ
روایتی از زندگی شهید علی صیادشیرازی

آلبوم تصاویر

امیر ظهیرنژاد و شهید صیادشیرازی

شهید صیادشیرازی و سرداران فیروزآبادی و ایزدی

حضور رهبر معظم انقالب بر پیکر شهید صیادشیرازی

تصاویر این آلبوم از آرشیو سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) تهیه شده است.
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امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

امیر فالحی الگوی فرمانده جهادی است

شهید میثمی نقطه وصل فرماندهان بود
کوچکترین سستی در آبشناسان ندیدم

شهید طباطبایینژاد به مردم اعتماد داشت

ِ
یوسف علی

فرماندهان الگو

ابوالفتحیفرمانده شهید نیروهای مسلح
دوم :معرفی 10
پروندهرضا
سردار شهید یوسف

پیامها
بازخوانی  2پیام امام خمینی (ره)؛

توصیف مجاهدان
پیامهــای امــام خمینــی (ره) در مــورد شــهدای فرمانــده ،دربرگیرنــده اوصــاف
جامعــی دربــاره شــخصیتهای فرمانــده شــهید اســت کــه بازخوانــی هــر کــدام
از پیامهــا میتوانــد مــا را بــا ویژگیهــای هــر فرمانــده بــه خوبــی آشــنا کنــد.
از ایــن رو بازخوانــی ایــن پیامهــا امــری الزم و ضــروری در هــر برهـهای از زمــان
بــرای معرفــی ایــن شهداســت.

پیام امام به مناسبت شهادت چمران

«بسم اهلل الرحمن الرحیم
شــهادت انسانســاز ســردار پرافتخــار
اســام و مجاهــد بيــدار و متعهــد راه
تعالــي و پيوســتن بــه مــا اعلــي،
دكتــر مصطفــي چمــران را به پيشــگاه
وليعصــر ـ ارواحنــا فــداه  -تســليت و
تبريــك عــرض ميكنــم .تســليت از
آنرو كــه ملت شــهيدپرور ما ســربازي
را از دســت داد كــه در جبهههــاي
نبــرد بــا باطــل ،چــه در لبنــان و
چــه در ايــران ،حماســه ميآفريــد
و ســرلوحهي مــرام او اســام عزيــز
و پيــروزي حــق بــر باطــل بــود .او
جنگجويــي پرهيــزكار و معلمــي
متعهــد بــود كــه كشــور اســامي مــا
بــه او و امثــال او احتيــاج مبرم داشــت.
و تبريــك از آنرو كــه اســام بــزرگ
چنيــن فرزندانــي تقديــم ملتهــا
و تودههــاي مســتضعف ميكنــد و
ســرداراني همچــون او در دامــن تربيت
خــود پــرورش ميدهــد .مگــر چنيــن
نيســت كــه زندگــي ،عقيــده و جهــاد
در راه آن اســت .چمــران عزيــز بــا
عقيــدهي پــاك خالــص غيــر وابســته
بــه دســتجات و گروههــاي سياســي و
عقيــده بــه هــدف بــزرگ الهــي ،جهــاد
را در راه آن از آغــاز زندگــي شــروع
و بــا آن ختــم كــرد .او در حيــات بــا
نــور معرفــت و پيوســتگي بــه خــدا
قــدم نهــاد و در راه آن بــه جهــاد
برخاســت و جــان خــود را نثــار كــرد.
او بــا ســرافرازي زيســت و با ســرافرازي
شــهيد شــد و بــه حــق رســيد .هنــر
آن اســت كــه بيهياهوهــاي سياســي
و خودنماييهــاي شــيطاني بــراي
خــدا بــه جهــاد برخيــزد و خــود را

بــه جــوار رحمــت حــق تعالــی
شــتافتند.
امیــد اســت کــه پــس از پیــروزی
شــرافت آفریــن بــرای ملــت و پــس
از زحمــات طاقتفرســا در راه هــدف
و عقیــده ،روســفید و ســرافراز بــه
پیشــگاه مقــدس ربوبــی وارد و مــورد
رحمــت خاصــه واقــع شــوند .شــک
نیســت کــه همــه بایــد ایــن راه را
برویــم و بــه ســوی حــق و سرنوشــت
خویــش بشــتابیم؛ پــس چــه ســعادتی
باالتــر از آنکــه در حــال جهــاد بــا
دشــمنان اســام و خدمــت بــه حــق
و خلــق و مجاهــدت در راه هــدف و
شــرف ایــن راه طــی شــود .و چــه
ســعادتمند بودنــد ایــن شــهیدان کــه
دیْــن خــود را بــه اســام و ملــت
شــریف ایــران ادا نمــود ه و بــه جایــگاه
مجاهدین و شــهدای اســام شــتافتند.
اکنــون بــر ملــت ایــران و خصــوص
قــوای مســلح اســت کــه بــا شــجاعت
و قــدرت و مجاهــدت و افــزودن
پشــتکار ،یــاد آنــان را زنده و بــه جهاد،
چــون آنــان ادامــه دهنــد .و در جبهــه
و پشــت جبهــه پیــروزی آفریننــد
و بــه پیــش رونــد ،و دل دشــمنان
کــوردل را کــه بــا شــهادت هــر یــک
از رزمنــدگان مــا وعــده شــیطانی بــه
خــود میدهنــد لرزندهتــر کننــد و
بــه آنــان بفهماننــد کســانی کــه بــرای
هــدف و عقیــده جهــاد میکننــد و از
میهــن عزیــز خــود دفــاع مینماینــد،
از شــهادت ایــن عزیــزان سســتی و
هراســی بــه خــود راه نمیدهنــد.
جوانــان رزمنــده و شــجاع ارتــش و
ســپاه و ســایر قــوای مســلح پیــروان
شــهید جاویــدی هســتند کــه تاریــخ

فــداي هــدف كنــد ،نــه هــوي و ايــن
هنــر مــردان خداســت .او در پيشــگاه
خــداي بــزرگ بــا آبــرو رفــت .روانــش
شــاد و يــادش بــه خيــر .امــا ،مــا
ميتوانيــم چنيــن هنــري داشــته
باشــيم؟ بــا خداســت كــه دســتمان
را بگيــرد و از ظلمــات جهالــت و
نفســانيت برهانــد .مــن ايــن ضايعــه
را بــه ملــت شــريف ايــران و لبنــان،
بلكــه بــه ملتهــاي مســلمان و قــواي
مســلح و رزمنــدگان در راه حــق و بــه
خانــدان ايــن مجاهــد عزيــز تســليت
عــرض ميكنــم و از خداونــد تعالــي
رحمــت بــراي او و صبــر و اجــر بــراي
بازمانــدگان محترمــش خواهانــم».
 1تیر 1360
پیــام امــام بــه مناســبت شــهادت
جمعــی از فرماندهــان در ســانحه
هوایــی

«بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا َّلل و اناالیه راجعون
بــا کمــال تأثر و تأســف خبــر دلخراش
ســانحه هوایــی یــک فرونــد هواپیمــای
نیــروی هوایــی کــه حامــل شــهدا و
مجروحیــن جنــگ اخیــر بــود و منجــر
بــه شــهادت جمعــی از خدمتگــزاران
بــه اســام و ملــت شــهید پــرور ایــران
گردیــد ،کــه در بیــن آنــان تیمســار
ســر لشــکر ولــی اهلل فالحــی ،تیمســار
ســرتیپ نامجــو ،تیمســار ســرتیپ
فکــوری و آقــای کالهــدوز بودنــد
واصــل گردیــد .اینــان خدمتگــزاران
رشــید و متعهــدی بودنــد کــه
در انقــاب و پــس از پیــروزی بــا
ســرافرازی و شــجاعت در راه هــدف و
در حــال خدمــت بــه میهــن اســامی
فرماندهان
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میگویــد هــر یــک از جوانــان و یــاران
او کــه بــه شــهادت میرســیدند،
رخســار مبارکــش افروختهتــر و آثــار
شــجاعت و تصمیــم در او بارزتــر
میگردیــد ،و یــادگار شــجاعان صــدر
اســام هســتند کــه پرچــم از دســت
هــر یــک از فرماندهــان میافتــاد
دیگــری پرچــم را میگرفــت و بــه
رزم در راه هــدف ادامــه مــیداد .مــا
گــر چــه عزیــزان ارزشــمندی را از
دســت دادیــم ،لکــن هــدف بــه قــوت
خــود باقــی و فرزنــدان اســام بــا اراده
آهنیــن و تصمیــم قاطــع از اســام و
میهــن عزیــز خــود دفــاع میکننــد،
و هــر چــه بیشــتر بــرای خــود و
میهــن خــود افتخــار میآفریننــد تــا
کــوردالن و منافقــان و پناهنــدگان در
دامــن غــرب بداننــد تــا ملــت ایــران و
قــوای مســلح شــجاع زنــده اســت برای
غــرب و شــرق و غربــزده و شــرقزده در
کشــور بقیــة اهلل اعظــم جایــی نیســت.
اینجانــب ایــن ضایعــه اســفناک را بــه
ملــت ایــران و ارتــش و ســپاه و ســایر
قــوای مســلح و فرماندهــان شــریف
آنهــا و بــه خانــواده محتــرم شــهدا
تســلیت و تبریــک عــرض میکنــم.
ایــن شــهدا و شــهدای عزیــز مــا کــه
در راه هــدف و آرمــان اســامی بــه
شــهادت رســیدند موجــب ســرافرازی
و افتخــار هــم میهنــان و قــوای مســلح
و خانوادههــای عزیــز خــود شــدند .از
خداونــد متعــال بــرای آنــان رحمــت
و بــرای ملــت و بازمانــدگان شــهدای
عزیــز ســعادت و صبــر میطلبــم.
والســام علــی عبــاداهلل الصالحیــن».
 8مهر 1360

ِ
مجاهد متعهد
سردار شهید مصطفی چمران

دکتــر مصطفــی چمـران در ســال  1311در تهـران متولــد شــد .وی
بعــد از گذرانــدن دوران ابتدایی و متوســطه ،در دانشــکده فنی دانشــگاه
تهـران ادامــه تحصیــل داد و در ســال  1336در رشــته الکترومکانیــک
فار غالتحصیــل شــد و یکســال بــه تدریــس در دانشــکده فنــی
پرداخــت .در ســال  1337بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی شــاگردان
ممتــاز بــه آمریــکا اعـزام شــد و در دانشــگاه «برکلــی» بــا ممتازتریــن
درجــه علمــی موفــق به اخــذ دکتـرای الکترونیــک و فیزیک پالســما
شــد.
از 15ســالگی در درس تفســیر قــرآن مرحــوم آی ـتاهلل طالقانــی در
مســجد هدایــت و درس فلســفه و منطــق اســتاد شــهید مرتضــی
مطهــری و برخــی از اســاتید دیگــر شــرکت میکــرد .در آمریــکا بــا
همــکاری بعضــی از دوســتانش ،بــرای اولینبــار انجمــن اســامی
دانشــجویان آمریــکا را پایهریــزی کــرد .پــس از قیــام خونیــن 15
خــرداد ســال  ،1342رهســپار مصــرشــد و مــدت دو ســال ،در زمــان
عبدالناصــر ،دورههــای چریکی و جنگهــای پارتیزانــی را آموخت .بعد
از مــرگ عبدالناصــر ،دکتــر چمـران رهســپار لبنــان شــد .او به کمک
امــام موسـیصدر ،رهبر شــیعیان لبنــان ،ســازمان «امــل» را براســاس
اصــول و مبانــی اســامی پیریــزی کــرد.
وی بعــد از پیــروزی انقــاب و بازگشــت بــه وطــن ،همه تالش خــود را
صــرف تربیــت اولیــن گروههــای پاسـداران انقــاب در ســعدآباد تهران
کــرد .ســپس در شــغل معاونــت نخس ـتوزیر در امــور انقــاب و در
مقاومــت جاودانــه «پــاوه» قــدرت ایمــان و اراده آهنیــن و شــجاعت و
فـداکاری او بــر همــگان ثابــت شــد .بعــد از غائلــه کردســتان از طــرف
امــا م (ره) بــه وزارت دفــاع منصــوب شــد .دکتــر چم ـران در اولیــن
دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،از ســوی مــردم تهـران بــه
مجلــس شــورای اســامی راه یافــت .وی ســپس بــه نمایندگــی امــام
(ره) در شــورای عالــی دفــاع منصــوب شــد .بــا تعــدادی از جوانــان
داوطلــب ،ســتاد جنگهــای نامنظــم را در اهـواز تشــکیل داد .ایجــاد
واحــد مهندســی فعــال برای ســتاد جنگهــای نامنظــم؛ یکــی از این
برنامههایــی بــود کــه بــه کمــک آن ،جادههــای نظامــی بــه ســرعت
در نقــاط مختلف ســاخته شــد .حماســه سوســنگرد از افتخــارات این
ســردار رشــید اســام اســت که شــهر با مقاومت او و دیگر یارانش آزاد
شــد .پــس از آزادســازی سوســنگرد ،بــه فکر فتــح ارتفاعــات راهبردی
اهلل اکبــر افتــاد و بــا وجود مجروحیت در سوســنگرد ،ایــن ارتفاعات نیز
آزاد شــد .پــس از فتــح ارتفاعــات اهللاکبر ،شــهیدچمران طرح تســخیر
دهالویــه را بــا ســتاد جنگهــای نامنظــم و بــه فرماندهــی ایــرج
رســتمی عملی ســاخت و سـرانجام در راه آزادســازی شــهر بســتان و
در منطقــه دهالویــه بــر اثــر اصابــت ترکــش خمپــاره ،روح ناآرامش به
لقاءاهلل پیوســت.

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان
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فرماندهی با خالقیت و ابتکار
مهدی چمران

ستاد جنگهای نامنظم از اولین واحدهایی بود که در روزهای نخست جنگ تحمیلی
با فرماندهی دکتر مصطفی چمران وزیر وقت دفاع در جبههها تشکیل شد تا مانع
پیشروی دشمن بعثی در خاک کشورمان شود.
شهید چمران برای مقابله با دشمنی که با ارتش کالسیک به مرزهای کشور ما هجوم
آورده بود ،از روشهای نو و خالقیتهایی استفاده کرد که روش جنگیدن نوینی را در
دفاع مقدس پایهگذاری کرد .برای آشنایی بیشتر با خالقیتها ،ابتکارات و نگاه شهید
چمران در بحث فرماندهی و مدیریت جنگ با برادر وی ،مهندس مهدی چمران که
در روزهای جنگ تحمیلی در ستاد جنگهای نامنظم جانشین و همراه او بوده است،
به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید:

بــرای اینکــه بتوانیــم بهتر شــخصیت
شــهید چمــران در بحــث فرماندهــی
و مدیریــت نظامــی را تحلیــل کنیــم،
بــه نظــر میرســد کــه بایــد بــه
بررســی ویژگیهــای اخالقــی شــهید
چمــران در دوران کودکــی و نوجوانــی
بپردازیــم .از آنجایــی کــه شــما بــرادر
شــهید چمــران بــوده و در کودکــی و
نوجوانــی نیــز بــا او بودهایــد ،در ایــن
رابطــه بفرماییــد.

مصطفــی از دوران کودکــی ،ممتــاز و
شــاگرد اول بــود .نبــوغ او در بــه خاطــر
ســپردن اشــعار ،حل مســائل هندســی،
فعالیتهــای هنــری ،ادبــی و نظایــر
آن متجلــی بــود و میدانســتیم کــه او
ویژگیهــای خاصــی دارد .همیشــه هــم
بــه مــن توصیــه میکــرد تــا هندسـهام
را بــه خوبــی بیامــوزم و میگفــت:
اگــر هندســهات خــوب باشــد ،بقیــه
درسهایــت نیــز خــوب خواهــد شــد.
هندســه بــر مبنــای ریاضــی اســت و
مصطفــی نیــز براســاس منطــق ریاضی
تســلط خاصــی بــر تمــام بحثهــا و
مناظرههــای فلســفی یافتــه بــود .در
مناظرههــا و مباحثههایــی کــه بــا
برخــی از اعضــای حــزب تــوده و دیگــر
احــزاب در دانشــگاه داشــت ،بــه ماننــد
قضایــای هندســی مقدمــه میچیــد
و بعــد موخــره و در نهایــت نتیجــه
میگرفــت .در ایــن شــرایط طــرف
مقابلــش دیگــر نمیتوانســت در مقابــل
منطــق و فلســفه او پاســخی بدهــد و از
پاســخ دادن بــه او بــاز میمانــد؛ درســت
ماننــد اثبــات یــک قضیــه هندســی .او
در ایــن مســائل تبحــر ویــژهای داشــت
و در نوشــتههایش نیــز عنــوان کــرده
اســت« :در حــل مســائل ریاضــی و
هندســی ،گاهــی اوقــات بعــد از ایــن
کــه اســتاد راه حــل را ارائــه مــیداد،
مــن بالفاصلــه یــک راه حــل ســریعتر

و راحتتــر ارائــه مــیدادم کــه مــورد
قبــول واقــع میشــد».
او در مســائل صنعتــی و فنــی ،مبتکــر
و خــاق بــود .بعــد از جنــگ جهانــی
دوم و در ســالهای  1320اوضــاع
ارز کشــور خــراب شــد .صنعــت مــا
خارجــی و وابســته بــه کشــورهای
غربــی بــود ،همچنیــن ارز نداشــتیم که
اجنــاس وارد کنیــم.
مــا خانــه کوچکــی در خیابــان 15
خــرداد داشــتیم .پــدرم مغــازه جــوراب
بافــی داشــت .بــه دلیــل کوچکــی
خانهمــان بعــد از مدرســه بــه
مغــازه پــدر میرفتیــم و آنجــا درس
میخواندیــم .بیشــتر وقتمــان را در
مغــازه پــدر میگذراندیــم.
در دســتگاه جــوراب بافــی ،وســیلهای
ماننــد چتــر بــود .ایــن چتــری در
حــدود ســالهای  1326نایــاب شــد؛
زیــرا از خــارج وارد میشــد .ایــن چتری
از چنــد تشــتک و ســیم تشــکیل شــده
بــود .تابســتان آن ســال بــرادرم چتــری
ماننــد آن ســاخت .پــدرم مصطفــی را
تشــویق کــرد و پیشــنهاد داد کــه آن
را بــه تولیــد انبــوه برســاند .ورقهــای
برنــج ،ســیم مفتــول ،قالــب و دیگــر
لــوازم ضــروری را خریدیــم .پــدرم
جــوراب بافــی را کنــار گذاشــت و
بــه همــراه پــدر و بــرادر بزرگتــرم
مرحــوم عبــاس برنامهریــزی کــرده و
در تابســتان آن ســال ایــن چتــری را
بــه تولیــد انبــوه رســاندیم؛ بــه قــدری
تولیــد کردیــم کــه بــازار اشــباع شــد.
پــس از اشــباع بــازار ،پــدرم بــه شــغل
نخســت خــود یعنی جــوراب بافــی و در
کنــار آن بــه تعمیــر چترهــا پرداخــت.
مصطفــی پس از تحصیل در دبیرســتان
البــرز و دارالفنــون ،وارد دانشــکده فنــی
تهــران شــد .دانشــجویان ســال چهــارم
فرماندهان

رشــته بــرق و مکانیــک بایــد بــرای
گذرانــدن دوره کارآمــوزی طــرح یــا
پــروژهای ارائــه میدادنــد .بــرادرم گیــره
بزرگــی بــرای ماشــین آالت ســنگین
ســاخت کــه در حــال حاضــر در کارگاه
دانشــکده فنــی تهــران آن گیــره بــه
عنــوان طرحــی از شــهید چمــران بــه
یــادگار مانــده اســت .پــس از شــهادت
دکتــر چمــران در میــان وســایلش
پالکــی یافتــم و آن را بــر بــاالی آن
گیــره نصــب کــردم.
عــاوه بــر نبــوغ و خالقیتهایــی
کــه شــهید چمــران از دوران
کودکــی و نوجوانــی داشــته و قطعــ ًا
در شــکلگیری شــخصیت او و
بهرهگیــری از آن در دفــاع مقــدس
نقــش داشــته اســت ،مفاهیــم دینی و
مذهبــی چــه تاثیــری در شــکلگیری
شــخصیت وی داشــته اســت؟

ایشــان عالقــه شــدیدی بــه مســائل
مذهبــی داشــت و از  15ســالگی
در درس تفســیر آیــت اهلل طالقانــی
و دروس منطــق و فلســفه شــهید
مطهــری شــرکت میکــرد .در
تابســتانی کــه مصــادف بــا ایام محــرم و
صفــر بــود ،هــر روز بــه ســخنرانیهای
آیــت اهلل وحیــد خراســانى در مســجد
جمعــه تهــران و دیگــر مســاجدی کــه
ایشــان حضــور داشــتند ،میرفتیــم.
در هنــگام بازگشــت بــه خانــه ،پــدرم از
مــا مطالــب گفتــه شــده در ســخنرانی
را میپرســید و مــا بــا ذوق و شــوق،
تمــام نکاتــی کــه برایمــان جالــب بــود
را بازگــو میکردیــم.
حضــور مصطفــی در ســخنرانی ایــن
ســخنران
اســاتید برجســته ،از وی
ِ
قــوی ســاخته بــود و تاثیــر شــگرف و
بــارزی در شــخصیت او داشــت .وقتــی
در مراســمی میگفتنــد دکتــر چمــران
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ســخنران اســت ،جمعیــت بســیاری
حضــور پیــدا میکردنــد.
اســاس تفکــر شــهید چمــران «مــا
میتوانیــم» بــود
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه شــما
بیــان فرمودیــد ،نــگاه و تفکر شــهید
چمــران پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی و زمانــی کــه در وزارت دفــاع
حضــور یافتنــد بــه دفــاع و صنعــت
دفاعــی چــه بــود؟

دکتــر چمــران اســاس فکــرش «مــا
میتوانیــم» بــود .در زمانــی کــه
وزیــر دفــاع بــود بــه کارخانجــات
صنایــع سرکشــی میکــرد .روزی بــه
ســاختمان هلیکوپترســازی «پنهــا»
رفتیــم .تعــدادی متخصص و تکنســین
ایســتاده بودنــد .دکتــر از آنهــا لــوازم
جانبــی و نحــوه اســتفاده از قطعات هلی
کوپتــر را پرســید و آنهــا نیــز پاســخ
دادنــد .آنهــا تعــدادی قطعــه نشــان
دادنــد کــه بــه دلیــل تحریــم ،نایــاب
بــود .دکتــر گفــت« :چــرا خودتــان
آن قطعــه را نمیســازید؟» و شــروع
بــه نوشــتن فرمــول بــرای ســاخت آن
قطعــه کــرد .آنهــا بــاور نمیکردنــد
کــه وزیــر دفــاع ،یــک دانشــمند بــزرگ
فیزیــک الکترونیــک باشــد .او براســاس
«مــا میتوانیــم» آنهــا را تشــویق بــه
ســاختن قطعــات نایــاب کــرد.
حضــور شــهید چمــران در وزارت
دفــاع موجــب چــه تحوالتــی شــد؟

بــه حکــم حضــرت امــام (ره) ،دکتــر
چمــران بــه ســمت وزیــر دفــاع
برگزیــده شــد .مــن آن وقــت در دفتــر
امــور انقــاب نخســت وزیــری بــودم.
امــام خمینــی (ره) ،آقــای هاشــمی و
موســوی اردبیلــی جلســات مشــترکی

بــا مرحــوم مهــدوی کنــی و بــازرگان
داشــتند .ایــن گــروه روســای ارتــش و
فرماندهــان را انتخــاب میکردنــد .در
رابطــه بــا درگیریهایــی کــه در کشــور
رخ م ـیداد نیــز در دفتــر امــور انقــاب
جلســاتی برپــا و راهحلهایــی در نظــر
گرفتــه میشــد.
دکتــر چمــران وزارت دفــاع را
دوســت داشــت .زیــرا آنجــا را مردمــی
میدانســت .بــه دکتــر گفتــم کــه
آمریــکا مــا را تحریــم کــرده و از نظــر
تجهیــزات نظامی تحت فشــار هســتیم.
دکتــر بــا لبخنــد گفت :خــدا را شــکر .با
تعجــب نــگاه کــردم و ادامــه داد :مــن
همیشــه میگفتــم بایــد تجهیــزات
نظامــی را خودمــان بســازیم ،میگفتند
حــاال کــه داریــم ،در صــورت نیــاز هــم
خریــداری میکنیــم .ولــی االن کــه
نمیتوانیــم بخریــم ،بایــد بســازیم.
از آن زمــان ،مرکــز تحقیقــات علمــی و
نظامــی صنایــع دفــاع در وزارت دفــاع به
وجــود آمــد .ایــن ســازمان هــر آنچه که
مــورد نیــاز بود ،همچــون موشــک و  ...را
میســاخت .مصطفــی پــس از افتتــاح
ایــن ســازمان یکــی از اســاتید دانشــگاه
صنعتــی شــریف بــه نــام آقــای دکتــر
خوانســاری را بــه عنــوان رئیــس ایــن
مرکــز تحقیقاتــی برگزیــد .ایــن مرکــز
یکــی از بزرگتریــن مراکــز تحقیقاتــی
صنایــع دفاعــی اســت و قبل از تشــکیل
ســپاه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت.
دکتــر چمــران از آغــاز جنــگ تحمیلــی
بــه فکــر ســاخت تجهیــزات نظامــی
بــود .یــک شــب یکــی از مهندســین
ســازمان تحقیقــات علمــی و نظامــی
صنایــع دفــاع بــا معرفینامــه مرحــوم
مهــدوی کنــی نــزد دکتــر آمــد و گفت:
مــن در وزارت صنایــع فعالیــت میکنــم
و تجهیــزات مــورد نیــازی کــه نداریــم
را میســازم .نخســتین بــار چراغهــای
کنــار بانــد فــرودگاه و چنــد نمونــه
دیگــر را ســاخت و تحویــل داد .دکتــر
چمــران بســیار از ایــن کار اســتقبال
کــرد و ایــن بــار یــک خمپــاره  60بــه
او داد تــا آن را بســازد .مهنــدس مدتــی
را از دکتــر چمــران فرصــت خواســت
تــا در ایــن بــاره مطالعــه کنــد .فــردای
آن روز آمــد و گفــت مقــداری از وســایل

ســطح اتــکای آن بیشــتر شــود .امــا
فایــده نداشــت و نهایتــاً یــک تســمه
نقالــه روی چرخهــا کشــیدند تــا ســطح
اتــکا بــاال رفتــه و ماشــین در رملهــا
فــرو نــرود .ایــن شــیوه تقریب ـاً خــوب
بــود؛ هــر چنــد در هنــگام دور زدن،
تســمه نقالــه از چــرخ جــدا میشــد.
دکتــر طــرح دیگــری ارائــه داد و گفــت:
داخــل چــرخ را بــه شــکل خورشــیدی
ســوراخ کنیــد تــا دندههــای
خورشــیدی در تســمه نقالــه بیافتــد و
مانــع از افتــادن تســمهها شــود؛ چیــزی
تقریبـاً شــبیه شــنی تانــک و یــا کمــی
ســادهتر .مــا ایــن کار را انجــام دادیــم
و نخســتین بــار خــودم ایــن ماشــین
شــنی را آزمایــش کــردم.
پــس از مدتــی بــرای تکمیــل ایــن
طــرح اتــاق زرهــی هــم بــه آن اضافــه
کردیــم ،بــه گونــهای کــه آن ماشــین
بــه نفربــر زرهــی تبدیــل شــد و بعدهــا
نیــز اعضــای ســپاه آن طــرح را تکمیــل
کردنــد .امــا بــه هــر حــال طــرح اصلــی
کــه از ســوی شــهید چمــران ارائــه
شــده بــود ،مبانــی مطالعاتــی ایــن طرح
تکمیلــی بــود.

تشــکیل دهنــده خمپــاره ماننــد لولــه
اســتیل را نداریــم .ایــن لولــه بــا شــلیک
صــد گلولــه گشــاد میشــود و دیگــر
دقیــق کار نمیکنــد .دکتــر راه حلــی
بــرای ایــن مشــکل بــه او داد و گفــت:
بــه کارخانــه لولــه ســازی اهــواز بــرو و
مقــداری از لولههــای معمولــی اســتیل
بگیــر و از آن اســتفاده کــن و پــس از
هــر ده گلولــه آن را جابجــا کــن .پس از
آن نیــز هــر بــار کــه در ســاخت خمپاره
بــه مشــکل برمیخــورد ،نــزد دکتــر
میآمــد و راه حــل آن را میپرســید.
مدتــی بعــد نیــز آن شــخص 20
خمپــاره  60ســاخت و مــا آن را بــرای
اســتفاده بــه جبهــه بردیــم.
«ماشــین شــنی» بــرای عبــور از
تپههــای رملــی
یکــی از ابتــکارات شــهید چمــران که
در یادمــان دهالویــه نیــز بــه نمایــش
گذاشــته شــده« ،ماشــین شــنی»
بــوده اســت .در ایــن رابطــه نیــز
بفرماییــد.

پــس از آغــاز جنــگ عــدهای از
رزمنــدگان نــزد شــهید چمــران آمدنــد
و گفتنــد :جنــس زمیــن تپههــای اهلل
اکبــر رملــی اســت و راه رفتــن در آنجــا
دشــوار اســت؛ بــه گون ـهای کــه حتــی
تــا زانــو در آن فــرو میرفتیــم و بــا
هیــچ وســیلهای نیــز امــکان تــردد و
جابجایــی مهمــات و نیــرو وجــود
نداشــت .عــدهای از رزمنــدگان بــرای
جلوگیــری از حملــه عراقیهــا در آن
منطقــه مســتقر شــده بودنــد .زیــرا اگــر
رژیــم بعــث حملــه میکــرد و بــه جــاده
اهــواز  -اندیشــمک میرســید ،اهــواز
محاصــره میشــد.
دکتــر بــه آنهــا گفــت :برویــد شــتر
اجــاره کنیــد؛ امــا حمــل و نقــل مهمات
بــا شــتر نیــز ســخت بــود .حتــی بــا
قاطــر نیــز ایــن کار انجــام نشــد ،در
نهایــت رزمنــدگان خودشــان مهمــات
را جابجــا کردنــد .پــس از مدتــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه فقــط بــا
ماشــینهای شــنی دار میتــوان
جابجــا شــد.
آن زمــان جیــپ لنــدرور ،آهــو و
ســیمرغ داشــتیم و هنــوز خبــری از
لندکــروز نبــود .دکتــر بــه آنهــا گفــت:
چرخهــای ماشــین را دوبــل کنیــد تــا

فرماندهان

ســاخت اولیــن زیردریایــی بــا ابتــکار
شــهید چمــران

بــد نیســت کــه در اینجــا بــه ماجــرای
ســاخت زیردریایــی  6متــری نیــز
اشــاره کنــم .در شــش مــاه نخســت
جنــگ رزمنــدگان ایرانــی تصمیــم
گرفتنــد بــرای جلوگیــری از پیشــروی
عراقیهــا ،پــل مــارد را از بیــن ببرنــد.
زیــرا عراقیهــا بــا ایــن پــل کــه بــر
روی کارون بــود ،بخشــی از منطقــه را
محاصــره کــرده بودنــد .چنــد بــار بــرای
شناســایی بــه آنجــا رفتیــم و نیروهــای
عراقــی را دیدیــم کــه در آنجــا مســتقر
شــده بودنــد.
دکتــر چمــران گفــت :دبههــای 20
لیتــری را پــر از تــی ان تــی کنیــد و
در آن شــاخک فیتیلــه بگذاریــد تــا
پــس از اصابــت شــاخک بــه محــل
مــورد نظــر دبههــا منفجــر شــود .مــا
نیــز حــدود  50عــدد از ایــن بشــکهها
را در رودخانــه رهــا کردیــم .جریــان
آب برخــی از آنهــا را بــه کنارههــای
رودخانــه بــرد و انفجــار آنهــا باعــث
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تــرس دشــمن شــد؛ البتــه بخاطــر عدم
تســلط مــا بــر جریــان رودخانــه ،قــادر
بــه رصــد مســیر طــی شــده توســط
بشــکهها نبودیــم .بــرای حــل ایــن
مشــکل تصمیــم گرفتیــم زیردریایــی
کوچکــی بســازیم .ایــن تصمیــم در
شــرایطی بــود کــه آن روزهــا در اهــواز
حتــی نــان تافتــون هــم پیــدا نمیشــد
و مــا مجبــور بودیــم ایــن اقــام را از
تهــران تامیــن کنیــم .دکتر چمــران در
آن شــرایط ســخت و بــا نبــود امکانــات،
زیردریایــی کوچکــی بــه طــول 6
متــر ســاخت کــه دو نفــر در آن جــا
میگرفتنــد.
زیردریایــی را بــرای آزمایــش بــه
منطقــه دب حــردان بردیــم ،آن را بــه
آب انداختیــم و منتظــر شــدیم بــاال
بیایــد .لحظــه غیرقابــل وصفــی بــود.
وقتــی زیردریایــی بــه ســطح آب آمــد،
شــور و شــعف خاصــی همــه مــا را فــرا
گرفــت .پــس از مدتــی زیردریایــی در
ابعــاد بزرگتــری را طراحی کــرده و آن را
بــرای آزمایــش به خلیــج فــارس بردیم.
همیــن موضــوع نیــز فتــح بابــی بــرای
ســاخت زیردریاییهــای پیشــرفتهتر
شــد .زیردریایــی پیشــرفته به طــول 16
متــر بــود کــه اکنــون در بوشــهر اســت.
ایــن زیردریایــی نخســتین زیردریایــی
ســاخت ایــران بــود.
آزمایــش اولیــن موشــک پرتابــی در
دب حــردان

ماجــرای ســاخت نخســتین موشــک
پرتابــی نیــز از خاطــرات مانــدگار جنگ
اســت .ایــن موشــک  3متــری را در
منطقــه دب حــردان ســاخته و آزمایش
کردیــم .کارکــرد آن بــه ایــن صــورت
بــود کــه بایــد آن را پــر از تــی ان تــی
کــرده و دور آن را  4موتــور بــازوکا کــه
بــا بــرق کار میکــرد ،میبســتیم .ســر
آن شــبیه موشــک و انتهــای آن پروانــه
ماننــد بــود .هــدف از ســاخت ایــن
موشــک انهــدام خاکریزهــای دشــمن و
ســپس هدایــت آب بــه زیــر تانکهــای
آنــان بــود.
پــس از مدتــی بــا همــان سیســتم،
موشــک زیرآبــی ســاختیم کــه در
ابتــدای آن یــک سنســور وجــود
داشــت .ایــن موشــک بــه طــول  6متــر

بــود کــه داخــل آن حــدود  500پونــت
تــی ان تــی جــا میشــد .یــک تختــه
فلــت هــم برایــش در نظــر گرفتیــم و
ایــن موشــک را زیــر آن تختــه نصــب
کردیــم تــا زیــر آب نــرود .روی ایــن
تختــه چنــد موتــور یــک کیلــو وات
تهیــه کــرده بودیــم کــه بــا باتــری کار
میکــرد و آن را ماننــد یــک قایــق بــه
جلــو میبــرد .وقتــی ایــن موشــک بــه
خاکریــز برخــورد میکــرد ،سنســور آن
اعــام خطــر میکــرد و موتورهــای
«بــازوکا» کــه در انتهــای آن بــود،
حرکــت میکــرد .در ایــن حالــت،
موشــک از تختــه جــدا میشــد و
بــه طــول  3متــر بــه درون خاکریــز
فــرو میرفــت .همچنیــن در انتهــای
ایــن موشــک چهــار شــاخک وجــود
داشــت کــه وقتــی موشــک بــه انتهــا
میرســید ،شــاخکها اخطــار داده و
در نهایــت موشــک منفجــر میشــد
و خاکریــز را بــه هــم میریخــت
و در نتیجــه ،آب رودخانــه بــه زیــر
تانکهــای دشــمن میرفــت.
طرح اولیه پل خیبر

یکــی از مشــکالت مــا در بــدو ورود بــه
سوســنگرد ،عــدم وجــود پــل بــود کــه
البتــه بعــد از مدتــی متوجــه شــدیم
ســاکنان بومــی آنجــا بــا اســتفاده از
بشــکه ،پــل درســت کردهانــد .هرچنــد
آن پــل را کــه بــه «پــل خیبــر» معروف
اســت ،امــروزه همــه بــه نــام شــهید
چمــران میشناســند؛ امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه آن را ســاکنان سوســنگرد
ســاخته بودنــد.
البتــه آن پــل چنــدان کارآیــی نداشــت
و فقــط یــک نفــر آدم میتوانســت از
آن رد شــود .بــرای اســتفاده بهتــر از
ایــن پــل ،شــهید چمــران تصمیــم بــه
ارتقــای آن گرفــت .شــیوه آن نیــز بــه
ایــن صــورت بــود کــه از شــش تیــوپ
تراکتــور و چوبهــای چهــار تــراش
اســتفاده کــرد .تیوپهــا را کنــار هــم
گذاشــتیم و بــا طنــاب بــه هــم بســتیم
و روی آن چوبهــای چهارتــراش
گذاشــتیم و آنهــا را هــم بــا طنــاب
بســتیم .روی آنهــا هــم الوار گذاشــتیم
و بــا طنــاب بــه چوبهــای چهــار
تــراش وصــل کردیــم تــا ایــن پــل
قابلیــت عبــور ماشــین را داشــته باشــد.
مــن یــک لنــدرور پــر از بــار کــردم و
پشــت فرمــان نشســتم و بــه راحتــی از
روی آن رد شــدم .آن پــل میتوانســت،
دو تــن بــار را تحمــل کنــد .نمونــه
ایــن پــل را در کرخــه کــور ،عباســیه،
ســبحانیه و مالکیــه احــداث کردیــم .در
عملیــات طریــق القــدس و در منطقــه
بســتان نیــز ایــن پــل را احــداث کردیم؛
البتــه ایــن پــل یــک مشــکل اساســی
داشــت و آن نیــز پنچــر شــدن تیوپهــا
توســط ترکــش و یــا کــم بــاد شــدن آن
بــه مــرور زمــان بــود.

کارخانــه نســاجی متروکــه بــود .بــا
حکــم دادگســتری توانســتیم ایــن
کارخانــه را در اختیــار بگیریــم و از
فضــای ســولههای آن بــرای ســاخت
تجهیــزات الزم اســتفاده کنیــم .در
آنجــا موتورهــای ســنگین همچــون
بلــدوزر ،لــودر و کامیــون نگهــداری
میشــد .در روزهــای نخســت ماشــین
آالت و تجهیــزات نظامــی کمــی
داشــتیم کــه از وزرات راه ،مــردم و
یــا غنیمتهــا جمــع کــرده بودیــم.
تعمیــرات ماشــین آالت ســنگین
را در ســتاد جنگهــای نامنظــم
انجــام میدادیــم .عــاوه بــر ســاخت
تجهیــزات نظامــی از دکتــر چمــران در
طراحــی نقشــهها و مســائل جنگــی
نیــز کمــک میگرفتنــد.

دکتــر چمــران بــرای حــل ایــن
مشــکل پیشــنهاد داد بــه جــای ایــن
تیوپهــا از پالســتوفوم اســتفاده
کنیــم .مــا نیــز تعــدادی از ورقهــای
گالوانیــزه بــه ارتفــاع حــدود  70ســانتی
متــر و بــه عــرض  4متــر (هــم عــرض
یــک ماشــین) درســت کردیــم .روی
ایــن ورقهــا ،مــواد تشــکیل دهنــده
پالســتوفوم را ریختیــم تــا پــف کنــد و
پالســتوفوم همــه جــا را فــرا بگیــرد و
اســتحکام پــل بیشــتر شــود .مــن برای
اولیــن بــار بــا یــک کامیــون از روی پــل
کرخــه کــه بــا ایــن شــیوه مســتحکم
شــده بــود ،عبــور کــردم .نمونــه ایــن
پــل را در عملیــات فتــح المبیــن بــرای
عبــور نفــرات ســاختیم تــا رزمنــدگان
بــه راحتــی بتواننــد تــردد کننــد.

منشــا خدمــات و اقدامــات بســیار
بزرگــی شــد کــه ســبک مدیریتــی و
فرماندهــی خاصــی را نیــز در دفــاع
مقــدس بــه وجــود آورد کــه نتیجــه
آن زمینگیــر شــدن و عقبنشــینی
دشــمن بــود؛ امــا ســوالی کــه باقــی
مانــده ایــن اســت کــه در شــرایط
ســال نخســت جنــگ ،شــهید
چمــران چگونــه توانســت مقدمــات
پشــتیبانی را فراهــم کنــد؟

دکتــر جهــت تهیــه وســایل نظامــی
بــه همــراه حضــرت آقــا خدمــت امــام
رفتنــد و گفتنــد مــا ســتاد جنگهــای
نامنظــم را شــکل میدهیــم و امــام
نیــز دســتوری بــه فرمانــده کل قــوا کــه
بنــی صــدر بــود ،نوشــتند که همــکاری
داشــته باشــد .او نیــز دســتوری بــرای
ســتادکل ارتــش ،ســتادکل ارتــش برای

به دکتر گفتم که آمریکا ما را تحریم
کرده و از نظر تجهیزات نظامی تحت
فشار هستیم .دکتر با لبخند گفت:
خدا را شکر .با تعجب نگاه کردم و
ادامه داد :من همیشه میگفتم باید
تجهیزات نظامی را خودمان بسازیم،
میگفتند حاال که داریم ،در صورت
نیاز هم خریداری میکنیم .ولی االن که
نمیتوانیم بخریم باید بسازیم.
دو لشکر آب در برابر دشمن

ایــن پــل پابرجــا بــود تــا زمانــی کــه
وزارت صنایــع ایــن را بــه کارخانجــات
خــود بــرد تــا پــل خیبــر را بــا اســتفاده
از فلــزات بســازد؛ بدیــن گونــه کــه بــا
اســتفاده از دو لــوال و یــک کنســول این
پــل را عریضتــر کردنــد .هنــگام عبــور
از پــل نیــز لوالهــا را بســتند تــا حمل و
نقــل راحتتــر انجــام شــود.

کانالــی بــه طــول  26کیلومتــر حفــر
کردیــم .ایســتگاه پمپــاژ آبــی در دغاغله
اهــواز ســاختیم کــه آب کارون را بــا
کمــک صــد پمــپ یــک کیلــو واتــی به
محــل اســتقرار بعثیهــا میریخــت.
دشــمن بــرای جلوگیــری از ورود آب
بــه دشــت جفیــر ،ســدی را بنــا کــرد.
همچنیــن دشــمن کانالــی را احــداث
کــرد تــا آب بــه رود کارون بازگــردد.
ایــن کار تــا حــدود هفــت  -هشــت مــاه
ادامــه داشــت .پــس از مدتــی بــا یــک
عملیــات چریکی ایــن کانــال را تخریب
کردیــم .آب را بــه ســمت کرخــه کــور،
عباســیه ،شــرطاق ،پــل قیصــر و تــا
هویــزه کشــانده و دشــت جفیــر را پــر
آب کردیــم .ایــن آب میتوانســت بــه
انــدازه دو لشــکر در مقابــل دشــمن
ایســتادگی کنــد.
ایــن آبهــا تــا عملیــات بیــت المقدس
در ایــن مناطــق بــود .بــا یــک حملــه
انحرافــی ،توانســتیم دشــمن را مجبــور
بــه عقــب نشــینی کنیــم و دشــت
جفیــر را تخلیــه کردنــد .در حــال حاضر
ایــن کانــال بــه عنــوان کانــال آبیــاری و
بــه نــام «شــهید چمــران» فعال اســت.
البتــه پــس از مدتــی اصالحاتــی نیــز بر
روی آن صــورت گرفــت.

بــرای انجــام ابتــکارات و
خالقیتهایــی کــه در دفــاع
مقــدس بســیار اثرگــذار بودنــد ،از
غنیمتیهــای دشــمن نیــز بهــره
جســتید ؟

آن روزهــا یــک تیــم تشــکیل داده
بودیــم کــه بــه ســراغ تانکهــای
عراقــی میرفتنــد و تــا جایــی کــه
میتوانســتند لــوازم آنهــا را بــاز
میکردنــد و دوربیــن ،شــمش و دیگــر
لــوازم مــورد نیــاز را میآوردنــد تــا از
آنهــا در ســاخت وســایلی کــه بــه آن
احتیــاج داشــتیم ،اســتفاده کنیــم .مث ً
ال
مــا دوربیــن دیــد در شــب نداشــتیم و
بــا همیــن وســایل بــه غنیمــت گرفتــه
شــده توانســتیم آن را بســازیم .برخــی
دوربینهایــی کــه از موشــکهای
عراقــی گرفتیــم ،منشــوردار بــود کــه
باعــث میشــد .رزمنــده دیــده نشــود
و در نهایــت آســیب نبینــد .از ایــن
وســایل بــرای مجهــز کــردن زیردریایی
اســتفاده کردیــم.
در جــاده اهــواز  -آبــادان یــک
فرماندهان

همــان طــور کــه بیــان فرمودیــد
شــهید چمــران در دوره کوتاهــی کــه
در دفــاع مقــدس حضــور داشــت،
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فرمانــده نیــروی زمینــی و فرمانــده
نیــروی زمینــی بــه آمــاد نوشــت و مــا
بــا زور و ســماجت توانســتیم چنــد
وســیله جنگــی بــه دســت آوریــم.
مــا خودمــان دو اســلحه  ،106دو
موشــک تــاو ،چنــد خمپــاره  120و
چنــد خمپــاره  60داشــتیم که بیســت
قبضــه آن خودســاخت بودنــد .ارتــش
نیــز خمپــاره  60و بازوکایــی را کــه از
رده خــارج شــده بــود را بــه مــا داد امــا
آرپــی جــی نــداد.
مــا در فتــح سوســنگرد تنهــا ســه
گلولــه آر پــی جــی داشــتیم .شــهید
فالحــی بــرای مــا از ارتــش موشــک
تــاو میگرفــت .مــا نیــز بــه یکــی از
رزمندههــا کــه نمــره صــد در زدن
هــدف داشــت ،میدادیــم .یــک
موشــک برای مــا میلیاردهــا دالر ارزش
داشــت؛ چــون ایــن موشــک را خیلــی
کــم داشــتیم .مــا بــه کســی کــه بــا
یــک موشــک دو تانــک را مــورد هــدف
قــرار مــیداد ،جایــزه میدادیــم.
ش شــهید چمــران ایــن
لــذا تمــام تــا 
بــود کــه از حداقــل امکانــات ،بیشــترین
بهرههــا بــرده شــود کــه یــک اصــل
مهــم مدیریتــی و فرماندهــی در نــگاه
شــهید چمــران بــود و بایــد امــروز مورد
توجــه فرماندهــان و مدیران قــرار گیرد.
توجــه بــه الگوهــای فرماندهــی در دفاع
مقــدس بــدون شــک راهگشــای
مشــکالت امــروز مــا خواهــد بــود.

آلبوم تصاویر

دیدار شهید چمران و جمعی از وزرای شورای انقالب با امام خمینی (ره)

شهید چمران در کنار حضرت آیت اهلل خامنهای

اقتدای شهید چمران به آیت اهلل خامنهای در نمازجمعه تهران

نوشته سیدمهدی شجاعی
انتشارات نیستان
آیت اهلل هاشمی شاهرودی و شهید چمران

فرماندهان
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معرفی کتاب

کتاب مرد رویاها
فیلمنامه زندگی شهید چمران

آلبوم تصاویر

شهید چمران در کنار شهیدان رجایی ،باهنر و محالتی و جمعی از نمایندگان مجلس

شهید چمران و همسرش در کنار آیت اهلل طالقانی

شهید چمران در هنگام تصدی وزارت دفاع

مهدی چمران و شهید چمران

شهیدان چمران و سیدمجتبی هاشمی

غاده جابر (همسر شهید چمران) و فاطمه نواب صفوی در کنار پیکر شهید چمران

تصاویر این آلبوم از آرشیوهای سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) ،بنیاد شهید چمران ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و سایت خبری مشرق استفاده شده است.

فرماندهان
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امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

حضرت امام خامنهای و امیر سرلشکر شهید ولی اهلل فالحی

شــهید فالحــی در ســال  1310ه.ش
در طالقــان متولــد شــد و تحصيــات
ابتدايــي و متوســطه خــود را در طالقــان و
دبيرســتان نظــام در تهـران گذرانــد و پس
از اخــذ ديپلم وارد دانشــكده افســري شــد
و بــا درجه ســتوان دومــي از این دانشــكده
فــارغ التحصيــل شــد .وی كار خــود را از
فرماندهــي دســته در نيــروي زمينــي آغاز
كــرد .شــهید فالحــی در طــول خدمــت
بــه علــت شايســتگي توانســت تــا درجــه
ســرتيپي وگذرانــدن دوره دانشــكده
فرماندهــي و ســتاد پيــش بــرود؛ بــا ايــن
وجــود بــه علــت فعاليــت عليــه رژيــم
پهلــوی از ســال  1330تــا  ،1352چهــار
بــار بــه زنــدان افتــاد .فالحــي پــس از
پيــروزي انقــاب بــه ســمت فرماندهــي
نيــروي زمينــي ارتــش منصــوب شــد و از
آغــاز جنــگ در جبهــه هــاي نبــرد حــق

امیر خستگی ناپذیر
امیر سرلشکر شهید ولی اهلل فالحی

فرماندهان
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عليــه باطل حضــور دائم داشــت و پــس از
بركنــاري بني صــدر از فرماندهــي كل قوا،
طــي حكمــي از ســوي حضــرت امــام (ره)
مسئوليت جانشــينی فرماندهي نيروهاي
مســلح ســتاد مشــترك به وي واگذار شد.
امير فالحي ،افســري بســيار فعال و كوشــا
بــود و عالقــه شــديدي به نظــام جمهوري
اســامي داشــت و تــا آنجــا كــه در ت ـوان
داشــت ســعي ميكــرد هماهنگــي الزم را
در میــان ارتش و ســاير نيروها مانند ســپاه
پاسـداران انقالب اســامي و ديگر نيروهاي
مردمــي بــه وجــود آورد .اميــر سرلشــكر
فالحــي سـرانجام در بازگشــت از ســفري
كــه بــه منظــور ديـدار از مناطق آزاد شــده
در عملیــات ثامــن االئمــه (ع) رفتــه بــود،
در تاریــخ  7مهــر  1360بــر اثــر ســقوط
هواپیمــا هم ـراه تع ـدادی از فرماندهــان و
مســئوالن بــه شــهادت رســید.

امیر فالحی

الگوی فرمانده جهادی است
امیر سرلشکر موسوی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

نقش مهم و اثرگذار امیر فالحی در روزهایی که ارتش وضعیت نابهسامانی داشت و سران ارتش شاهنشاهی از
کشور فرار کرده بودند و پادگانها از نیرو خالی شده بود و ضد انقالب نیز در کردستان تحرکاتی را آغاز کرده
بود ،بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما برآوردن یگانهایی از دل آن ارتش برای مقابله با تحرکات ضدانقالب
نیازمند مدل فرماندهی و مدیریتی بود که بر خالف مدیریتهای رایج آن دوره صورت میگرفت.
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی ضمن ارائه تعریفی از مدیریت جهادی در این گفتار تالش داشته است تا
با معرفی شخصیت شهید فالحی به شاخصهها و ویژگیهای مدیریت جهادی بپردازد.

نــوع نــگاه بــه مدیریــت جهــادی
میتواند،چنــد گونــه باشــد؛ یــک نــگاه،
همــان نگاهــی اســت کــه جهادگــران
ســازندگی داشــتند و بــه معنــای واقعــی
«سنگرســازان بیســنگر» بودنــد .آنــان
بــه خودشــان اهمیــت نمیدادنــد؛ بلکــه
بــه انجــام ماموریــت خود میاندیشــیدند.
نــگاه دوم ایــن اســت کــه مدیــران،
مدیریــت را همچــون جهــاد کــردن
بداننــد و همــان شــاخصههایی کــه بــر
جهــاد حکمفرماســت ،در مدیریــت نیــز
جــاری باشــد ،بــه طــوری کــه وقتــی
پشــت میــز مدیریــت مینشــینند ،انــگار
در ســنگر جهــاد حضــور دارنــد.
نــگاه ســوم ترکیبــی از مدیریــت و جهاد
اســت .یعنی مدیریــت و جهــاد را تعریف
کنیــم و در کنــار هــم قــرار دهیــم؛ امــا
نــگاه چهــارم ایــن اســت کــه مدیریــت
جهــادی مفهــوم جدیــدی اســت و ایــن
مفهــوم توســط رهبــر معظــم انقــاب به
وجــود آمــده اســت .ایــن گفتمان ســازی
و مفهــوم ســازی کــه بایــد توســط مراکز
تحقیقاتــی انجــام شــود ،توســط رهبری
انجــام شــده اســت .همانگونــه کــه رهبــر
معظــم انقــاب بــر لــزوم وجــود هیــات
اندیشـهورزی تاکیــد کردنــد.
وقتــی گفتــه میشــود مدیریــت
جهــادی ،منظــور مفهــوم جدیــدی
اســت؛ یعنــی اجــزای ایــن عبــارت بــا
قــرار گرفتــن در کنــار هــم تعریــف
نمیشــوند و قابــل جداســازی نیســتند.
بــرای شــناخت مدیریــت جهــادی
و مولفههــای آن راههــای متفاوتــی
وجــود دارد .روشــی کــه مــن انتخــاب
کــردم پیــدا کــردن فــردی بــا مدیریــت
جهــادی براســاس ویژگیهــای

عــام گفتــه شــده اســت ،تــا براســاس
شــخصیت آن فــرد ،ســایر مولفههــای
مدیریــت جهــادی را بیابیــم .اولیــن
فــردی کــه بــه عنــوان مدیر جهــادی به
ذهنــم رســید« ،شــهید موســی نامجو»
بــود .او کار و تدریــس را همــراه بــا هــم
و همــه کارهــا را بــا قــوت و قــدرت
انجــام مـیداد .شــهیدان ســتاری ،صیاد
شــیرازی و تهرانــی مقــدم نیــز مدیرانــی
جهــادی بودنــد و امــروز ســرداران
پاکپــور و حاجــی زاده و امیــر ســیاری
نیــز مدیــر جهــادی هســتند.
امــا در مــورد شــهید فالحــی من چنین
تصــوری نداشــتم ،تا اینکه به مناســبتی
مجبــور شــدم در خصــوص ایشــان
تحقیــق مفصلــی کنــم و هرچــه در
زندگــی شــهید عمیــق شــدم ،دیــدم که
میشــود او را بــه عنــوان یــک الگــوی
مدیــر جهــادی ترســیم کــرد .شــهید
فالحــی در اســفند ســال  1357نیــروی
زمینــی را بــا آن وضعیــت تحویل گرفت.
آن وقــت در ســتاد نیــروی زمینــی هیچ
کــس نبــود و ســپس امیــر مفیــد بــه او
اضافــه شــد .فالحــی تنهــا ســرتیپی بود
کــه از ارتــش پهلــوی بــه دوره پــس از
انقــاب آمــده بــود .قرنــی و ظهیرنــژاد
بازنشســته شــده بودنــد کــه دوبــاره بــه
خدمــت گرفتــه شــدند .شــهید فالحــی
یــک نیــروی از هــم گســیخته را در
اســفند  57تحویــل گرفــت و پــس از
 30مــاه عملیــات ثامــن االئمــه (ع) را
انجــام داد.
شــهید فالحی وقتــی در  28اســفند 57
خواســت بــرای درگیــری بــا ضدانقــاب
بــه کردســتان بــرود ،بــه لشــکر یــک
گارد رفــت .ســه گــردان آنجــا حضــور
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داشــتند ،فرماندهــان گردانهــا را
احضــار کــرد کــه یکــی از آنان «حســنی
ســعدی» بــود .آنــان را توجیــه کــرد و
بــه ســمت مهابــاد رفتنــد .ایــن ارتــش
در مهــر ســال  60ارتشــی میشــود کــه
حصــر آبــادان را میشــکند و بــه غیــر
از مدیریــت جهــادی ،هیــچ مدیریــت
دیگــری نمیتوانــد ایــن موفقیــت را
حاصــل کنــد.
گاهــی لــوازم نســبی یــک مدیــر فراهــم
اســت و بــه موفقیــت هــم دســت
مییابــد؛ امــا گاهــی اینگونــه نیســت
و کوچکتریــن لــوازم مدیریــت وجــود
نــدارد؛ در اینجــا مدیریــت جهــادی رمــز
موفقیــت ماســت .در شــرایطی کــه یــک
ســازمان بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه دارد،
نقــاط ضعفــش بــر نقــاط قوتــش غلبــه
دارد ،جــو ســازمانیش مســاعد نیســت،
ابــزار مدیریتــش ضعیف باشــد یــا فراهم
نباشــد ،رقیبــش بــه دشــمن تبدیــل
شــده باشــد ،فشــارهای بیرونــی وجــود
داشــته باشــد و فرصتهــا محــدود
باشــد ،اســتفاده از مدیریــت جهــادی
الزامــی میشــود و معنــا پیــدا میکنــد.
مدیریــت جهــادی اصــول و لوازمــی
دارد کــه ایــن اصــول را از ســیره شــهید
فالحــی برداشــت کــردهام .تکیــه بــر
معنویــات ،اســتفاده از بهتریــن نیروهای
موجــود ،بســیج انگیزههــا و شــوق بــه
کار ،اســتفاده از فرصتهــای نــادر،
اقــدام قرارگاهــی بــه جــای ســتاد،
رفتــن راههــای میانبــر و ناپیمــوده،
پافشــاری بــر اصــول و انعطــاف پذیــری
در روشهــا ،جــذب حداکثــری و دفــع
حداقلــی ،حفــظ وحــدت کلمــه و پرهیز
از اختــاف ،عبــور از موانــع و مانــع را
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بــزرگ ندیــدن و غلبــه دادن کیفیتهــا
بــر کمیتهــا ازجملــه ایــن اصــول
هســتند.
تحــول در شــاخصهای فرهنــگ
ســازمانی دیگــر اصــل الزم و مهمتریــن
اصــل بــرای مدیریــت جهــادی اســت.
ازخودگذشــتگی ،آرمــان گرایــی ،منافــع
انقالبــی ،رضــای خــدا ،کار بــرای خــدا،
کــم کاری را گنــاه دانســتن و اســتفاده
از حداکثــر تــوان مهمتریــن مولفههــای
ایــن اصــل هســتند .همچنیــن اعتمــاد
راســخ و پابرجــا ،ســاده زیســتی ،ســخت
کوشــی و تــوان مدیریتــی از پیــش
نیازهــای مدیریــت جهــادی هســتند.
اهمیــت انجــام ماموریــت ،پشــتیبانی
مــردم ،مدیریــت مبتنــی بــر اخــاق،
متوقــف نشــدن ،حفــظ کرامــت انســانی،
حرکت مســتمر و جهشــی و همتاپروری
بــه ایــن معنــا که متناســب بــا ســازمان،
همتــا پــرورش دهــد ،شــوق بــه کار
و پافشــاری بــر اصــول از مالحظــات
مدیریــت جهــادی اســت .ایــن چیزهایی
کــه بیــان شــد مانــع و جامــع نیســتند.
مدیریــت جهــادی از ســطح اجرایــی تــا
راهبــردی الزامــی اســت و بایســتی به آن
توجــه شــود .ایــن الزامــی بــودن ناظــر بر
ایــن اســت کــه فضایــی را ترســیم کنیم
کــه ابعــادش روندهــا و تهدیــدات ،آرمــان
خواهــی و نمایــش فاصلــه وضــع موجود
و مطلــوب باشــد.
در پایــان بایــد عنــوان کــرد کــه
ضمــن تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد ســامانه
شناســایی و پــرورش مدیــران جهــادی،
معیــار انتصاباتمــان بایــد در جهــادی
بــودن یــک مدیــر و توانایــی انجــام
مدیریــت جهــادی باشــد.

آلبوم تصاویر

دیدار امیر فالحی به همراه تنی چند از افسران ارتش با امام خمینی (ره)  -سال 58

عباس آقا زمانی (ابوشریف)  -شهید مصطفی چمران -شهید ولیاهلل فالحی

امیر فالحی در کنار مرحوم شهابالدین اشراقی پس از دیدار با امام خمینی (ره)  -سال 59

نوشته سرهنگ احمد حسینیا
نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی
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کتاب امیر خستگیناپذیر
زندگینامه سرلشکر شهید ولی اهلل فالحی

آلبوم تصاویر

امیر فالحی در کنار شهید فکوری در جلسه شورای عالی دفاع

مراسم رژه نیروهای ارتش در قم  -سال 58

حجتاالسالم سیداحمد خمینی و امیر فالحی

امیر فالحی و محسن رضایی

حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی و امیر فالحی

امیر فالحی و شهیدان شاهآبادی و محمدباقر حکیم در نمازجمعه تهران

مراسم تشییع فرماندهان شهید-مهر 60

هواپیمای حامل فرماندهان شهید پس از سقوط

تصاویر این آلبوم از آرشیوهای سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) ،سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش ،موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است.
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خدمتگزار رشید

سردار سرلشکر شهید یوسف کالهدوز
ي  1325در شهرســتان قوچــان متولــد شــد .پــس از
شــهید کالهــدوز در اول د 
پايــان تحصيــات دبيرســتان وارد دانشــكده افســري شــد و خــود را در ظاهــر،
معتقــد بــه رژيــم نشــان مــيداد ،ولــي عمــ ً
ا بــه ترويــج اصــول و ارزشهــاي
اســامي ميپرداخــت .او مــدت هفــت ســال در لشــكر شــيراز بــه خدمــت
مشــغول بــود .توجــه او بــه قــرآن و فراميــن الهــي باعــث حساســيت جاسوســان
رژيــم پهلــوي شــده بــود .تيزهوشــي شــهيد كالهــدوز نــه تنهــا موجــب برطــرف
شــدن ســوءظن ضداطالعــات گشــت ،بلكــه منجــر بــه خوشبينــي و پيشــنهاد
انتقــال وي بــه گارد شاهنشــاهي شــد .بــا مشــورتي كــه بــا منابــع متصــل بــه
مرجــع واليــت داشــت ،بــه او گفتــه شــد كــه ورود بــه گارد را بپذيــرد .ورود او
بــه گارد در حكــم وســيلهاي بــود كــه بتوانــد اطالعــات كســب و بــه دســتگاه
ضربــه وارد كنــد و هســتههاي بينــش را در گارد و ارتــش شــكل دهــد .پــس بــا
امــام رابطــه برقــرار كــرد و بــا راهنماييهــاي ايشــان ،نيروهــاي متعهــد و انقالبــي
را جــذب و ســعي كــرد اطالعــات ســري را در اختيــار مبــارزان مســلمان قــرار
دهــد .بــا اطاعــت از فرمــان حضــرت امــام (ره) ،كار ســازمان بخشــيدن بــه ارتــش
را برعهــده گرفــت .گروهــي كــه هســته مركــزي آن بــا همــت واالي كالهــدوز،
اقاربپرســت و تنــي چنــد از نظاميــان متعهــد و نيروهــاي انقالبــي تشــكيل شــد
و ارتــش مكتبــي از رهاوردهــاي شــايان توجــه ايــن ســتاد بــود .او از بــدو تاســیس
ســپاه بــا ایــن نهــاد انقالبــی در ارتبــاط بــود .یوســف بــا همراهــی شــهید منتظری
و تنــی چنــد از نیروهــای متعهد تشــكيالتي بــه نــام «پاســداران انقــاب» را ايجاد
كردنــد .هنگامــي كــه ســپاه بــه صــورت منظــم بــه عنــوان يــك نهــاد بــه امــر
حضــرت امــام (ره) ايجــاد شــد ،كالهــدوز جــزو اوليــن كســاني بــود كــه بــا ميــل
و رغبــت خــود بــه ســپاه روي آورد و بــه عنــوان يكــي از اعضــاي شــوراي عالــي
ســپاه انتخــاب شــد .بايــد او را بــه حــق از بنيانگــذاران و از محورهــاي اصلــي ســپاه
دانســت .امــر مهــم آمــوزش را در ســپاه از طــرف نماينــده شــوراي انقــاب برعهده
گرفــت و در نتيجــه فعاليتهــاي چشــمگير ،قائممقــام فرمانده ســپاه شــد .شــهيد
كالهــدوز بــا كمــك افــراد متخصــص و متعهــد طــرح تشــكيل يــگان هوايــي را در
ســپاه تهيــه کــرد .در عمليــات شكســتن حصــر آبــادان ،شــهيد كالهــدوز نقــش
بســزايي داشــت.
او ســرانجام در ســال  ،1360بــا ديگــر ســرداران اســام بــر اثــر ســانحه هوايــي در
منطقــه كهريــزك تهــران بــه درجــه رفيــع شــهادت نايــل آمــد.

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

فرماندهان
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اولین اقدامات
گرچــه تقدیــر ایــن بــود کــه پــس از پایــان ســال نخســت جنگ ،یوســف کالهــدوز بــه همــراه جمــع دیگــری از فرماندهان
ارشــد نیروهــای مســلح از میــان فرماندهــان و رزمنــدگان بــرود؛ امــا نقــش مهــم و اثرگــذار او در ســاماندهی ســپاه و
ی نیســت.
پایهگــذاری آمــوزش در ســپاه فراموششــدن 
اقداماتــی کــه او در ســالهای نخســت تاســیس ســپاه انجــام داد ،موجــب شــد تــا نهــال ســپاه در دفــاع مقــدس قد بکشــد
و در مقابلــه بــا اقدامــات خرابکارانــه گروهکهــا در تهــران نیــز موفقیتهایــی بــه دســت آورد.
در ادامه در قالب روایت داستانی ،مجموعه اقدامات این فرمانده شهید را میخوانید:

کار ســپاه شــروع شــد .کالهــدوز
مســئول آمــوزش بــود .رفــت پــادگان
ســعدآباد کــه شــده بــود پــادگان امــام
علــی (ع) و مســتقر شــد .او اعتقــاد
داشــت آمــوزش اســت کــه در نهایــت
ترکیــب و وضعیــت هــر تشــکیالتی را
روشــن میکنــد و آینــده ســپاه را در
آمــوزش میدیــد .یوســف بالفاصلــه
ســه برنامــه تدویــن کــرد؛ برنامــه
س ـهماهه ،برنام ـ ه یکســاله و برنام ـهی
سهســاله .برنامــهی ســه ماهــه بــرای
پاســدارهای عــادی بــود؛ کســانی کــه
قــرار بــود در عملیاتهــای ســاده
شــرکت کننــد .برنامــ ه یــک ســاله
بــرای کســانی بــود کــه بخواهنــد
مســئول آمــوزش باشــند یــا مدیریــت
داشــته باشــند و برنامــ ه ســه ســاله
بــرای فرماندهــان آموزشــی اســتانها
و همچنیــن کادر آینــده ســپاه.
برنامــ ه ســه ماهــه را اجــرا کردنــد و
بعضــی وقتهــا کــه غائلــهای پیــش
میآمــد و نیــاز بــه نیــروی بیشــتری
یَشــد و
بــود ایــن برنامــه فشــرده م 
یــک ماهــه میشــد .مقدمــات برنامــه
یــک ســاله در ســال  58آمــاده شــد
و از ســال  59اجــرا شــد .برنامــ ه ســه
ســاله را نوشــتند؛ ولــی چــون بــه غائلـه
کردســتان و بعــد هــم شــروع جنــگ
خــورد ،اجرایــش تمــام نشــد .برنامــه
ســه ســاله برنامــهی مفصلــی بــود
کــه بعــدا ً بــه تشــکیل دانشــگاه امــام
حســین (ع) منجــر شــد.
هــر عضــو جدیــدی کــه وارد ســپاه
میشــد ،قبــل از هــر چیــز یــک
دوره دو هفتــهای فشــرده میگذرانــد؛
تمرینهــای نظامــی و آمادگــی بدنــی و
خشــم شــب و چیزهایــی از این دســت.
کالهــدوز بــا شــهید نامجــو کــه در
ارتــش مانــده بــود ،همــکاری داشــت.
نامجــو وقتی میخواســت دانشــجوهای
جدیــد پذیــرش کنــد ،آنهــا را بــه
دوره دو هفتــهای ســپاه میفرســتاد.
دانشــجوهای ارتــش هــم میآمدنــد
بــه پــادگان امــام علــی (ع) و کنــار

پاســدارهای جــوان آمــوزش میدیدنــد.
در عضوگیــری بــا هــم همــکاری
داشــتند و کالهــدوز داوطلبهایــی را
کــه میدیــد بــه درد ارتــش میخورنــد
به دانشــکده افســری ارتش میفرســتاد
و بــه شــهید نامجــو معرفــی میکــرد.
همینطــور از افســرهای ارتــش کــه
بــرای آمــوزش ســپاه مناســب بودنــد
دعــوت بــه همــکاری میکــرد.
همــان روزهــای اول صحبــت از لبــاس
و آرم ســپاه بــود .جلســهای تشــکیل
دادنــد تــا دربــارهی اســم و آرم ســپاه
تصمیــم بگیرنــد .تــوی جلســه ،نماینده
نخســت وزیــر اعتــراض کــرد و گفــت
عنــوان «ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی» خیلــی بلنــد اســت و بایــد
کوتــاه شــود .کالهــدوز هــم روی
تــک تــک کلمههــا بحــث میکــرد
و دلیــل مــیآورد کــه هیــچ کــدام از
کلمههــای ســپاه ،پاســداران ،انقــاب و
اســامی نمیتوانــد حــذف شــود .بعــد
نماینــده نخس ـتوزیر گفــت حــاال کــه
هیــچ کــدام از ایــن کلمههــا حــذف
نمیشــود ،پــس بایــد کلم ـ ه «ایــران»
هــم آخــر آن باشــد .بــاز کالهــدوز
مخالفــت کــرد و گفــت انقالب اســامی
فراتــر از ایــران اســت .کلمــ ه ایــران را
نمیگذاریــم تــا محــدود نشــود.
بعــد دربــاره مشــخصات آرم ســپاه
صحبــت شــد کــه چــه چیزهایــی
بایــد مشــخصههای اصلــی آرم باشــد.
کالهــدوز بــا صراحــت روی اجــزای آرم
تاکیــد کــرد .گفــت قــرآن بایــد باشــد،
بــه نشــان ه مبنــای مکتــب ،ســاح بایــد
باشــد بــه نشــان ه یــک ســازمان نظامــی.
بــرگ بایــد باشــد ،بــه نشــان ه صلــح
روی زمیــن .آیــ ه قــرآن بایــد باشــد
کــه کســی یــادش نــرود ،چــرا ســپاه
تشــکیل شــد .بــاز گفتنــد آرم شــلوغ
و زیــاد اســت و کالهــدوز کوتــاه نیامــد
کــه نیامــد.
چهــار پنــج آرم مختلــف بــا
مشــخصههایی کــه تعییــن شــده بــود،
آمــاده شــد و در نهایــت یکــی کــه
فرماندهان

زیباتــر از بقیــه بــود و مشــخصهها را
داشــت ،تصویــب شــد .ســربرگ ســپاه
هــم آمــاده و چــاپ شــد.
تدویــن آییننامههــا شــروع شــد.
کالهــدوز کتابخانــه دانشــکده افســری
ارتــش را میشــناخت .از آنجــا
کتابهــای قطــوری مــیآورد و
خالصــه میکــرد .یــک گــروه ســه
نفــری تشــکیل داده بــود کــه شــروع
کردنــد بــه خوانــدن ایــن آییننامههــا
و خالصهبــرداری و فیشبــرداری.
اولیــن آییننامــهای کــه بــرای ســپاه
آمــاده کردنــد 500 ،صفحــه شــد.
 10آییننامــه بــود .بــرای هــر کــدام
از زیرمجموعههــای ســپاه ،حتــی
بــرای روابــط عمومــی و تبلیغــات هــم
آییننامــه آمــاده کردنــد .همــه ایــن
دســتورالعملها شــد یــک زونکــن
قطــور کــه تکثیــر و مجلــد کردنــد
و بــرای ســپاه اســتانها فرســتادند.
بعــد بــرای اینکــه آییننامــه جــا
بیافتــد ،ســمینارهایی در پــادگان
خلیــج در خیابــان پاســداران تشــکیل
دادنــد .مســئوالن اداری ،مســئوالن
آمــوزش ،مســئوالن تبلیغــات هــر کدام
را جــدا جــدا دعــوت میکردنــد و
در ســالن پــادگان خلیــج آییننامــه
مربــوط بــه خودشــان را بــه آنهــا
میدادنــد و در ســمینار توجیهشــان
میکردنــد .اســفند  58و فروردیــن
 59همــه آییننامههــا را تدویــن و
بــه مســئوالن منتقــل کردنــد .ســپاه در
همــان ماههــای اول تشــکیلش از نظــر
ســاختار و ســازمان و شــرح و وظایــف
از بقیــه نهادهــای تــازه تاســیس جلــو
افتــاد.
بالفاصلــه اولیــن حرکــت تبلیغاتــی
وســیع ســپاه انجــام شــد .پوســتر
ســپاه در تیــراژ میلیونــی چــاپ شــد و
در سراســر ایــران توزیــع شــد .همــان
پوســتر معــروف «اهلل» کــه در آن
ســالها همــه جــای ایــران دیــده
میشــد و زیــرش آرم ســپاه داشــت.
پوســتر همــه کشــور را فراگرفــت و ســر
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و صــدای گروههــای ملــی درآمــد .در
دور افتادهتریــن روســتاهای ایــران ایــن
پوســتر را میشــد ،دیــد کــه یــا در
قــاب عکســی بــود یــا آن را بــا پونــز بــه
دیــوار چســبانده بودنــد.
آمــوزش نظامــی کــه راه افتــاد
کالسهــای آمــوزش معــارف را هــم
اضافــه کردنــد .کالهــدوز میگفــت
پاســدارها بایــد اعتقاداتشــان ریشــه
داشــته باشــد .بایــد مثــل یــک
درخــت تنومنــد محکــم و اســتوار
باشــند .میگفــت ســپاهی بــازوی
نظامــی انقــاب اســت .اگــر مثــل یــک
ســاقهینازک باشــد در جریانهــای
سیاســی بــا یــک نســیم کوچــک خــم
میشــود بــه چــپ و راســت .میگفــت
انقــاب فــراز و نشــیب دارد .ســپاهی
بایــد ثبــات فکــری و اعتقــادی داشــته
باشــد تــا در شــرایط حســاس بتوانــد
درســت عمــل کنــد و تحــت تاثیــر جــو
سیاســی نباشــد.
بــه همیــن دلیــل آمــوزش معــارف
اســامی را در شــورای فرماندهــی
مطــرح کــرد و طرحــی را کــه تدویــن
کــرده بــود ،ارائــه کــرد .خــرداد
 ،58طــرح تصویــب شــد .تعــداد
زیــادی کتــاب و جــزوه چــاپ شــد و
کالسهــای آمــوزش معــارف اســامی
را شــروع کردنــد.
همــان موقــع طــرح دیگــری مطــرح
کردنــد کــه بعدهــا شــد نیــروی
مقاومــت بســیج .سیداســماعیل داودی
شــمس و یوســف کالهــدوز طرحــی
را نوشــتند کــه در آن هــزار مســجد
در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ســپاه
بــه هــر مســجد یــک نیــروی رســمی
آمــوزش دیــده بفرســتد و یــک پایــگاه
در هــر مســجد زیــر نظر ســپاه تشــکیل
بدهنــد کــه بــه داوطلبهــا آمــوزش
اســلحه و جنــگ شــهری بدهــد .کار
در هــر مســجد بــا یــک گــروه 22
نفــری شــروع میشــد کــه در نهایــت
میرســید بــه پنــج گــروه ،معــادل 110
نفــر .هــر نیــروی ســپاهی در مســجد

یــک گــروه  110نفــره را ســازماندهی
میکــرد کــه بــا اجــرای ایــن طــرح
یــک میلیــون و صــد هــزار نفــر از
نیروهــای داوطلــب مردمــی زیــر
پوشــش قــرار میگرفتنــد .بعــد کــه
امــام صحبــت از ارتــش  20میلیونــی
کردنــد ،ایــن طــرح هــم توســعه پیــدا
کــرد و در مســجدهای سراســر کشــور
اجــرا شــد.
یوســف ســاعت شــروع کار را از 8
صبــح بــه  6صبــح تغییــر داد .بعــد
دیدنــد زمســتان هــوا دیــر روشــن
میَشــود ،آغــاز ســاعت کار زمســتان
را کردنــد  7صبــح ولــی در بهــار و
تابســتان همــان  6صبــح بــود .ســاعت
کار را طــوری تنظیــم کــرد کــه بــا
وقــت نمــاز صبــح هماهنــگ باشــد.
میگفـت ســپاهی ،صبــح کــه نمــازش
را خوانــد ،دیگــر نخوابــد .راه بیافتــد
بیایــد ســر کارش .شــروع کار وقتــی
باشــد کــه خورشــید طلــوع میکنــد.
روی طــرح و رنــگ لبــاس خیلــی
بحــث کردنــد .آخــرش شــد همیــن
رنــگ ســبز تیــره و فــرم چهــار جیــب
کــه ســمت چــپ ســینهاش آرم
بــزرگ ســپاه بــود .دادنــد خیــاط دو
ســه دســت لبــاس بــدوزد .کالهــدوز
و رفیقدوســت و چنــد نفــر دیگــر
لبــاس فــرم میپوشــیدند .هنــوز
لبــاس فــرم اجبــاری نبــود ،امــا
یوســف اصــرار داشــت کــه بــا لبــاس
فــرم ســر کار بیایــد.
یــک روز از در محوطــه کــه وارد
شــد ،دیــد یکــی از نیروهــا لبــاس

را تقســیمبندی موضوعــی کــرده
بــود .گاهــی خــودش دفترهــا را
میگرفــت و از روی آنهــا چیزهایــی
تــوی دفتــر ســبزش مینوشــت.
ســاعت کار را کــه جلــو کشــید برنامه
صبحــگاه را راه انداخــت .مــاه ســوم
شــروع کار ســپاه بــود .صبحــگاه ســر
ســاعت  7صبــح بــرای همــه اجبــاری
بــود .قبــل از بقیــه خــودش آمــاده
بــود و آقــا ولــی .ولــی اهلل معرفــت
یکــی از ورزشــکارهای قدیمــی بــود
کــه بهــش میگفتنــد آقــا ولــی.
مدیــر داخلــی بــود .کالهــدوز در
صــف صبحــگاه کــه میایســتاد
میگفــت ،اینجــا رییسمــان آقــا
ولــی اســت .رییــس دیگــری نداریــم.
هرچــه آقــا ولــی بگویــد ،همــه بایــد
همــان کار را بکننــد .بعــد خــودش
پشــت ســر آقاولــی راه میافتــاد و
تمرینهــا را انجــام مــیداد .صــف
نیروهــا هــم دنبالشــان میرفتنــد
و از ایــن طــرف پــادگان میرفتنــد
بــه آن طــرف .بــدو بــدو و جســت
و خیــز و پــرش از روی موانــع بــود
تــا ســاعت  8کــه  20دقیقــه وقــت
داشــتند صبحانــه بخورنــد« .یــک،
دو ،ســه ،شــهید» از همــان روزهــا
شــروع شــد.
در صبحــگاه جایــی میایســتادند
و صفهــا را مرتــب میکردنــد.
یــک نفــر جلــو میرفــت و بلندگــو
دســتی دســتش میگرفــت و اخبــار
را بــرای نیروهــا میخوانــد .اگــر
اتفــاق مهمــی در کشــور افتــاده بــود

فــرم ســپاه را تغییــر داده .یق ـهاش را
کنــده بــود و جایــش را دوختــه بــود.
شــده بــود فــرم بــدون یقــه .صدایــش
کــرد و پرســید چــرا یق ـهی لبــاس را
درآوردهای؟ گفــت چــون ایــن یقههــا
اســامی نیســت .یوســف اخــم کــرد
و گفــت« :کار خــود تــو اســت کــه
اســامی نیســت .تــوی اســام دســتور
فرماندهــی از هــر واجبــی واجبتــر
اســت .مــن اینجــا ایســتادهام ،بــرو
یــک دســت لبــاس بگیــر و ایــن را
عــوض کــن ».ایســتاد تــا بــرود لبــاس
را عــوض کنــد.
اوایــل پیــروزی انقــاب بــود و عشــق
بــه کار و تــاش حــرف اول را مـیزد.
امــام گفتــه بــود کار کــردن زیــر ایــن
ســقفها بــرای شــما عبــادت اســت.
تــا دیــر وقــت در ســپاه میماندنــد و
بــاز بــه نظرشــان کــم بــود .جلسـهها
را بــرای شــب میگذاشــتند .غــروب
کــه میشــد تــازه جلســهها شــروع
میشــد؛ جلســات فرماندهــی .روز
بــه کارهــای روزمــره میرســیدند
و شــبهای بــرای آینــده مشــورت
میکردنــد و تصمیــم میگرفتنــد.
مســائل سیاســی کشــور را هــم در
جلســات شــب مطــرح میکردنــد.
کالهــدوز یــک دفتــر ســبز کوچــک
داشــت کــه مخصــوص خــودش بــود
و بــه کســی نمــیداد .بــه آقــای
شــیخی کــه مســئول دفتــرش بــود،
گفتــه بــود ســه تــا دفتــر 200
بــرگ بخــرد و خالصــه جلســهها
را در دفترهــا وارد کنــد .دفترهــا

کالهــدوز خــودش جلــو میرفــت
و بلندگــو دســتش میگرفــت و
صحبــت میکــرد .مثــل تعرضاتــی
کــه در مرزهــا بــه کشــور میشــد
یــا فعالیــت منافقیــن و گروهکهــا.
شــبها در جلســهها صحبــت از
توســعه آمــوزش در اســتانها بــود.
کالهــدوز گفــت کــه اصفهــان یکــی
از ســه چهــار اســتانی اســت کــه
پشــتوانه و حامــی انقــاب اســت.
خبــر داشــت کــه امکانــات خوبــی
آنجــا اســت و مســئوالن ســپاه
اصفهــان را خــوب میشــناخت .از
اصفهــان کــه بــه طــرف شــیراز برویم
کمــی بعــد از کــوه صفــه پــادگان
غدیــر ســپاه اســت .آن موقــع فقــط
یــک ســاختمان بــزرگ وســط بیابــان
بــود .در جلســه تصمیــم بــر این شــد
کــه یک پــادگان آموزشــی بــزرگ در
اصفهــان درســت کننــد و بعــد هــم
برونــد ســراغ خراســان .بــه اتفــاق
آقــای احمــد ســالک و آقــای رحیــم
صفــوی کــه از فرماندهــان ســپاه
اصفهــان بودنــد ،رفتنــد اصفهــان و
ســاختمان را دیدنــد .امکاناتــی کــه
بــود ،بردنــد در آن ســاختمان و
هرچــه الزم بــود جــور کردنــد .آنجــا
شــد پــادگان آموزشــی غدیــر و بعــدا ً
بزرگتریــن مرکــز آمــوزش ســپاه در
اصفهــان شــد .چنــد ســال بعــد ،در
طــول ســالهای دفــاع مقــدس،
همانجــا مرکــز توپخانــه ســپاه هــم
ایجــاد شــد.

گفتار
سرلشکر صفوی:

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

کالهدوز نقش اساسی در سازماندهی سپاه داشت
شــهید کالهــدوز نقــش اساســی
در بنیانگــذاری ،انســجام،
ســازماندهی ،تشــکیالت و
قانونمنــد شــدن ســپاه داشــت کــه
اولیــن قانــون ســپاه در زمــان ایشــان
در مجلــس شــورای اســامی بــه
تصویــب رســید.
در زمــان جنــگ هــم بــا توجــه بــه
مســئولیتی کــه ایشــان در ســپاه
داشــت همــه نیروهــا را بــرای
جبهههــای جنــوب در غــرب و
جنــوب کشــور بســیج میکــرد و در
مبــارزه بــا دشــمن خارجــی و از همه
مهمتــر در جهــاد بــا نفــس (جهــاد
اکبــر) بــه پیــروزی رســیده بــود.
کالهــدوز در ســه جبهــه مبــارزه بــا

دشــمن خارجــی ،دشــمن داخلــی و
دشــمن نفــس فعالیــت داشــت.
کالهــدوز نمــاز شــبش تــرک
نمیشــد و از صفــات عالیــه انســانی
در حــد کمــال داشــت و شــبی
نبــود کــه کالهــدوز قــرآن نخوانــد و
صبحــی نبــود کــه مفاتیــح نخوانــد.
کالهــدوز مقیــد بــه نمــاز اول وقــت
بــود و آخریــن چراغــی کــه در ســتاد
مرکــزی ســپاه خامــوش میشــد،
چــراغ اتــاق ایشــان بــه عنــوان دفتــر
قائــم مقــام فرمانــده کل ســپاه بــود و
آخــر شــب هــم کــه میرفــت چنــد
پرونــده پــر از نامــه کــه بــه آنهــا
تکلیــف شــب میگفــت ،بــا خــود
میبــرد .صبــح نیــز اولیــن نفــری
فرماندهان

کــه در ســتاد مرکــزی ســپاه حضــور
پیــدا میکــرد ،شــهید کالهــدوز
بــود.
ایــن فرمانــده شــهید پشــتکار
بســیاری داشــت و مصمــم بــود .او
هــم در فرماندهــی و هــم در زندگــی
شــخصی ســاده زیســت بــود و ســاده
لبــاس میپوشــید .بــه یــاد دارم کــه
آن زمــان ،هــر ســال بــه هــر پاســدار
یــک لبــاس داده میشــد امــا مــن
دو ســال دیــدم کــه ایشــان بــا یــک
لبــاس گذرانــد .ایشــان بارهــا و بارهــا
آن لبــاس را شســته شــده بــود ،بــه
طــوری کــه رنگــش رفتــه بــود؛ امــا
همیشــه همــان یــک دســت لبــاس
را بــر تــن داشــت.
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با نگاهی به زندگی سردار شهید محمد بروجردی؛

منشور امنیت پایدار

روایت زندگی و اندیشههای مبارزاتی و
اجتماعی سردار شهید محمد بروجردی
به قلم سردار سرلشکر ایزدی

شــهید بروجــردی آرام ،مظلوم ،شــریف،
کمحــرف ،بیتظاهــر و پــرکار بــود.
اینهــا خیلــی نــکات بــا ارزشــی
ت مــیدارد
اســت .خیلــی آدم دوســ 
اینطــور روحیــه را( .حضــرت آیــت اهلل
خامنــهای)
رهبــر فرزانــه و حکیــم انقالب اســامی،
ایــن یــار و یــاور دیریــن رزمنــدگان،
خصوصیــات بــارز ســرداری را بیــان
میفرماینــد کــه در تاریــخ شــکوهمند
انقــاب اســامی نقشــی بــه یــادگار
و ماندنــی از خــود بــه جــای گذاشــته
و در واقــع زندگانــی سراســر تــاش و
حماسـیاش اســوهای بــرای همرزمان و
پوینــدگان راه حقیقــت و فــاح اســت.
محمــد از اوان کودکــی در دامــان
مــادری از ســاله حضــرت زهــرای
اطهــر (ســاماهلل علیهــا) بــا یتیمــی و
مشــکالت زندگــی دســت و پنجــه نــرم
کــرد .او الفبــای مبــارزه بــا طاغــوت و
اســامخواهی را از محیــط پــاک و
مردمــان فطــری بروجــرد و محلههــای
جنــوب تهــران فراگرفــت و بــا اتــکال
بــه خــدا و بــا اتــکاء بــه اســتعدادهای
خــدادادی وارد صحنههــای اجتمــاع
شــد .پایــگاه حیاتبخــش مجاهــدات
خویــش را مســاجد و تکایــا و
هیئتهــای حســینی قــرار داد.
و در تمامــی حــرکات و برنامههــای
زندگــی از روحانیــت منادی اســام ناب
محمــدی (ص) هدایــت میگرفــت.
او بــا توجــه بــه وضعیــت خاصــی کــه
داشــت ،روزهــا بــه کارگــری و ش ـبها
بــه تحصیــل میپرداخــت .او از همــان
دوران نوجوانــی ظلمســتیز بــود و در
بــازار تهــران بــه ایــن خصیصــه اشــتهار
داشــت .بــا وجــود ســن کــم ،حماســه
خونیــن  15خــرداد و پیــام روحبخــش

و حیاتبخــش آن را بــا تمــام وجــود
لمــس کــرد و عزمــی مســتحکمتر
بــرای مبــارزه علیــه طاغــوت پیــدا کرد.
خیــزش عظیــم مردمــی کــه در جنوب
شــهر تبلــوری خــاص پیــدا کــرده بــود
و محیــط مبارزاتــی آن زمــان او را بــه
ســمت مشــی الهــی حضــرت امــام
خمینــی (ره) هدایــت و ســرانجام در
ایــن مســیر افتخــار شــاگردی شــهید
بزرگــوار حــاج مهــدی عراقــی را
پیــدا کــرد .پــس از مدتــی ارتبــاط بــا
مجامــع مبــارز و مســلمان شــروع بــه
چــاپ و نشــر اعالمیههــای ســازنده و
روشــنگرانه حضــرت امــام کــرد .او در
کنــار روحانیــت روز بــه روز بالندهتــر
شــد و بــه صــورت کام ـ ً
ا حسابشــده
وارد مبــارزات مســلحانه شــد کــه در
ایــن حرکــت ،محــور تحــرک او اســام
و امتثــال اوامــر والیــت و ادا تکلیــف
شــرعی بــود .در شــوق وصــال و زیــارت
مــوال و مقتدایــش چنــان بیتــاب و
بیقــرار بــود کــه حتــی محدودیتهــای
ســربازی هــم مانــع از تالشهــای وی
بــرای وصــول بــه ایــن هــدف نشــد.
او پــس از فــرار از پــادگان جهــت
زیــارت و دیــدار مــرادش حضــرت امــام
خمینــی (ره) بــه مــرز خوزســتان رفــت
و در همانجــا دســتگیر و بــه شــدت
شــکنجه و مدتهــا زندانــی شــد .بــا
آزادی از زنــدان ،مبــارزه را ادامــه داد.
او حتــی در دوران ســربازی در درون
نیروهــای مســلح بــه تبلیــغ راه امــام
و توزیــع رســاله او میپرداخــت ،امــا
آتــش عشــق دیــدار حضــرت امــام و
توســعه مبــارزه علیــه طاغــوت او را
مصمــم بــه هجــرت کــرد؛ لــذا پــس از
چنــدی موفــق شــد تــا مخفیانــه عــازم
ســوریه و لبنــان شــود و بــا امام موســی
فرماندهان

صــدر و شــهید محمــد منتظــری
ارتبــاط حاصــل کــرد و بــه فراگیــری
آموزشهــای رزم چریکــی بپــردازد .امــا
هــدف اصلــی او از ســفر توفیــق وصال و
زیــارت حضــرت امــام خمینــی (ره) بود
تــا بــا بهرهبــرداری از سرچشــمه اســام
نــاب محمــدی (ص) راه امــام را تــداوم
بخشــد.
او پــس از دو مــاه تــاش و کســب
آمادگیهــای بهتــر بــرای تــداوم
مبــارزات بــه ایــران مراجعــت کــرد
و مصممتــر از گذشــته در طریــق
نورانــی والیــت بــه حرکــت حماســی
خــود تــداوم بخشــید .او بــا شــجاعت
و صالبــت ،دههــا عملیــات علیــه رژیــم
طاغــوت طراحــی و اجــرا کرد .شــاخصه
بــزرگ اقدامــات او انجــام عملیــات بــر
اســاس مجــوز شــرعی بــود .نمونـهای از
جلوههــای شــگرف ایــن تعهــد و تقیــد
را میتــوان در طلیعــه پیــروزی انقــاب
اســامی بــه عیــان نشــان داد .او پــس
از واقعــه پــادگان لویــزان کــه منجــر
بــه هالکــت تعــدادی از وابســتگان
بــه رژیــم ستمشــاهی شــده بــود و
تعــدادی از بهتریــن فرزنــدان ملــت نیــز
بــه شــهادت رســیده بودنــد ،توانســت
بمــب قدرتمنــدی را در آنجــا تعبیــه
کنــد و درســت  2ســاعت مانــده بــه
انفجــار بــه دلیــل آنکــه نتوانســته بــود
تــا آن ســاعت مجــوز شــرعی عملیــات
را اخــذ کنــد ،بــا وجــود خطراتــی کــه
بــه شــدت جــان او را تهدیــد میکــرد،
اقــدام بــه خنثــی نمــودن بمــب و
انتقــال آن کــرد.
بــا شــروع تظاهــرات مردمــی ،نقــش
کارســاز در اداره و هدایــت تظاهــرات
عظیــم مردمــی از خــود نشــان داد.
بــا توجــه بــه ماموریتهــای محولــه،
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حضــور وی در ایــن صحنههــا حضــوری
مســلحانه بــود و در کنار آن بــا ارتباطات
وســیعی کــه بــا مبارزیــن خــارج از
مــرز داشــت ،اقــدام بــه ســازماندهی
مســلحانه مــردم کــرد .بــا وجــود اینکــه
در جریــان ورود حضــرت امــام (ره) بــه
ایــران اســامی ،گروههــای متعــددی
داوطلــب حفاظــت از معظــم لــه بودنــد
ولــی بــه امــر شــهیدان بزرگــوار آیــت
اهلل دکتــر بهشــتی و حــاج مهــدی
عراقــی مســئولیت حفاظــت از امــام
(ره) را در تمامــی مســیر از فــرودگاه تــا
بهشــت زهــرا (س) بــه عهــده گرفــت.
بــا اوجگیــری مبــارزات و در آســتانه
پیــروزی انقــاب اســامی فعالیــت وی
شــدت گرفــت .پــادگان جمشــیدیه
بــا فرماندهــی او ســقوط کــرد و صــدا
و ســیما را از لــوث عوامــل رژیــم
پاکســازی و در اختیــار امــت اســامی
قــرار داد و در ایــن درگیریهــا کــه
نهایتـاً منجــر بــه ســقوط رژیــم طاغوت
شــد از ناحیــه پــا مجــروح شــد؛ ولــی
مجدانــه بــه تالشهــای خــود ادامــه
داد .او در آن شــرایط خــاص پیــروزی
انقــاب اســامی یکــی از اســتوانههای
مســتحکم نظــام اســامی در مقابــل
جریانــات ضدانقالبــی بــود .پــس از
پیــروزی انقــاب ،شــخصاً تــا مدتــی
اداره زنــدان اویــن را بــر عهــده داشــت
و بــه انتظــام و کار عمیــق فرهنگــی در
آنجــا همــت گماشــت و در کنــار آن
بــه کار ســاماندهی کمیتههــا و ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی پرداخــت.
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی
دربــاره ایــن فــراز از زندگــی تابنــاک
شــهید بروجــردی گفتــه اســت« :او
از پیشــتازان ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و از بنیانگــذاران ایــن نهــاد

بــود ».او یکــی از دوازده نفــری بــود کــه
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را
بنیانگــذاری کــرد و بــا اداره پــادگان
ولیعصــر (عــج) ،پایــگاه قدرتمنــد
دفــاع از انقــاب اســامی در تهــران را
ســازماندهی کــرد.
مبــارزات و تالشهای شــبانهروزی او در
خنثــی کــردن انــواع توطئههــا از جمله
غائلــه ترکمــن صحــرا و خوزســتان،
کودتــای نــوژه و مبــارزات بــا نفــاق و
لیبرالیســم کارســاز و تعیینکننــده
بــود .بــا تثبیــت اوضــاع در مرکزیــت
نظــام ،از آنجــا کــه تکلیــف خویــش را
در هجــرت و جهــاد در منطقــه غــرب
کشــور دیــد ،بیدرنــگ بــه آنجــا
مهاجــرت کــرد و در آنجــا بــود کــه
کار ســترگ و ماندنــی خویــش را آغــاز
کــرد.
شــهید محمــد بروجــردی مجاهــدی
ی ناپذیــر و پیامرســان انقــاب
خســتگ 
اســامی بــا رفتــار و عمــل خویــش بود.
رفتــاری کــه از یــک انســان وارســته و
خودســاخته و مســلط بــر نفــس و رهــا
گشــته از تمایــات دنیایــی و نفســانی
و مجاهــدی حاضــر در صحنــه و
عاشــق شــهادت انتظــار مــیرود .او
براســتی یکــی از حجتهــای بــارز
انقــاب اســامی بــود .او نمونــه و
الگــوی انســانهایی بــود کــه انقــاب
اســامی و معلــم کبیــر ایــن انقــاب
حضــرت امــام خمینــی (ره) نویــد
آن را بــه بشــریت مــیداد ،نمونــه
انســانهایی کــه در راه اعتــاء پرچــم
خونیــن کربــای حســینی دســت از
آالیشهــای دنیــا شســتهاند و دل بــه
قــرب محبــوب ســپردهاند و در خیــل

کاروانیــان نــور ،ســرود بلنــد رهایــی را
ســرودهاند و چشــم از اقالیــم وجــود
بســتهاند و رســالت خویــش را نجــات
بشــریت و ارزشهــای واالی انســانیت
از چنــگال طواغیــت دانســتهاند و
بــا زندگیشــان ســفرنامه حماســه
جاودانگــی را نوشــتهاند .انســانهایی
کــه هــر کــدام نمونــه و مثــل اعالیــی
از بنــدگان خالــص خــدا و انســان
اســام نــاب محمــدی (ص) هســتند
و ســتارگان درخشــان انســانیت کــه
نشــان در گمنامــی یافتهانــد.
شــهید بروجــردی دو کار بــزرگ در
غــرب کشــور انجــام داد :اول تبییــن
تفکــر صحیــح و اســامی مبــارزه بــا
اغیــار کــه بــرای حقجویــان مش ـیای
نــو و ســازنده بــود و نقشــی بدیــع از
آزادی و آزادســازی را اعیــان میکــرد.
دوم بــا فرماندهــی و مدیریــت اســامی
در دو جبهــه داخلــی و خارجــی ،جهــاد
افضــل رزمنــدگان خطــه غــرب را
هدایــت و رهبــری کــرد.
آنچــه را کــه او بــه عنــوان یــک
نظریهپــرداز واقعــی مبــارزات اســامی
در فــراروی مبــارزان قــرار داد ،نگــرش
ارزشــی انقــاب اســامی نســبت بــه
مبــارزه و دشــمن و خــودی بــود،
چــرا کــه بــه فرمــوده شــهید بزرگــوار
آیــت اهلل بهشــتی ،انقــاب اســامی،
انقــاب ارزشهاســت و میبایســتی
در تمــام مســائل مبارزاتــی و اجتماعــی
مشــی و روش خــاص ارزشــی خــود را
اعمــال کنــد .ایــن انقــاب در تاریــخ
معاصــر بشــری پدیــدهای بدیــع اســت
کــه برخــاف ســایر نهضتهــا و
حرکتهــای شــکل گرفتــه در عصــر
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حاضــر کــه در چارچــوب فرهنگهــا
و ایدئولوژیهــای غیرالهــی حرکــت
کــرده ،دارای ایــده الهــی و هویــت
ممتــاز و یگانــه منحصــر بــه فــردی
اســت کــه بــر مبنــای نگــرش الهــی بــه
انســان و اجتمــاع ،راهحلهــای بدیــع
مقابلــه بــا بحرانهــا را ارائــه میدهــد
و در غالــب مــوارد ،در تضــادی بنیادیــن
بــاز تزهــای ارائــه شــده توســط دیگــر
مکاتــب قــرار دارد .ایــن تضــاد بنیادیــن
در اصــول و روشهــا بــه خصــوص بــا
توجــه بــه هویــت ضداســتکباری و
ظلمســتیز انقــاب اســامی در منطقــه
کردســتان توســط شــهید بزرگــوار
ســردار محمــد بروجــردی ،شــاگرد
الیــق مکتــب اســام و والیــت و جهــاد،
بــه شــیوهای عملــی ارائــه شــد .نگاهــی
بــه اندیشــهها و افــکار الهــی ایــن
بزرگمــرد کــه از زالل مکتــب اســام،
امــام راحــل (ره) روحانیــت ســیراب
گشــته بــود ،روشــنگر ایــن مهم اســت.
او فرازهــای نغــز و حکیمانــه رهبــر
انقــاب اســامی را کــه در مقاطــع
مختلــف و بــه مناســبتهای گوناگــون
در خصــوص منطقــه کردســتان بیــان
فرمــوده بودنــد ،آویــزه گــوش و محــور
عمــل خــود و همرزمانش قــرار داد و در
واقــع اصــول اساســی و مبنــای حرکــت
خــود را بــر آنهــا اســتوار کــرد.
بخشــی از ایــن مبانــی کــه نــص بیــان
امــام شــهیدان حضــرت روح اهلل و دارای
چنیــن نگــرش ارزشــی بلنــد اســت،
عبــارت اســت از:
اســام بــرای همیــن آمده
.1
اســت کــه راه مســتقیم انســانیت را بــه
مــردم جهــان ارائــه بدهــد و حتــی
االمــکان خــودش بــرای برگردانــدن
منحرفیــن بــه راه راســت اســامی
تعقیــب کنــد.
اســام و بلکــه تمــام
.2
مکتبهــای توحیــدی در طــول تاریــخ
بــرای اصــاح بشــر آمــده اســت.
اســام بــه شــما (خطــاب
.3
بــه مــردم منطقــه) محبــت دارد .در
رحمــت اســام بــه ســوی شــما بــاز
اســت.
حتــی االمــکان بــا
.4
مالیمــت رفتــار کنیــم( .خطــاب بــه
فر ما ند هــا ن )
حســاب ایــن مــردم
.5
مســتضعف از شــورش جداســت.
بــرای عمــوم مــردم تــرس
.6
و نگرانــی مفهــوم نــدارد.
بــرای اســتخالص مــردم
.7
از دســت اشــرار بایــد بســیج عمومــی
شــویم.
بایــد بــه بهتریــن وجــه به
.8
آبادانــی منطقــه بپردازیــم.
حقــوق همــه اقشــار بــا
.9
عدالــت اســامی احقــاق شــود.
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(خطــاب بــه مــردم
.10
منطقــه) درهــای رحمــت خداونــد
بــزرگ بــر روی شــما بــاز اســت .بــه
صفــوف فشــرده ملــت بپیوندیــد و در
پنــاه اســام آســوده خاطــر بــه زندگانی
شــرافتمندانه خــود ادامــه دهیــد.
مــا بایــد جلــو مفاســد را
.11
بگیریــم .همــه موظفیــم مصالح اســام
را حفــظ کنیــم.
در واقــع بــا اســتناد بــه ایــن تدابیــر
حکیمانــه و قرآنــی ،خــط مشــی کلــی
انقــاب اســامی در امــر مقابلــه بــا
ضدانقــاب داخلــی توســط ســردار
شــهید محمــد بروجــردی و همرزمانش
بــر اســاس اصــول هفتگانــه ذیــل
هویــت یافتــه و مبنــای عمــل قــرار
گرفــت:
تــاش اصلــی ،رهایــی و
.1
فــاح انســانها و ادا حقــوق همــه بــا
عدالــت اســامی اســت.
مــردم کــرد خــودی
.2
هســتند و صیانــت از آنــان الزم اســت.
حســاب مــردم کــرد از
.3
جداســت.
ضدانقــاب
با مــردم کــرد میبایســتی
.4
بــا رحمــت و عطوفــت برخــورد کــرد و
بــا ضدانقــاب بــا حــدت و بــر مبنــای
اصــول و ضــرورت.
حکومــت و حضــور بــرای
.5
تعالــی انســان اســت و الغیــر.
فــدا کــردن خــود بــرای
.6
صــاح خــودی و عــدم اغیــار.
ایجــاد امنیــت پایــدار و
.7
آبادانــی بــه بهتریــن وجــه بــر اســاس
اصــول انقــاب اســامی مبنــای
اقدامــات اســت.
بدیــن ترتیــب او هــدف اصلی و اساســی
را مردمــی کــردن امنیــت و تغییــر
فرهنــگ و نظــام ارزشــی از طاغــوت بــه
اهلل و نابــودی قــدرت نظامــی دشــمن و
ایجــاد امنیــت نســبی بــرای برقــراری
امنیــت پایــدار میدانســت و ایــن بنــای
حرکــت بر حماســه ســپاهیان اســام و
رزمنــدگان ارتــش توحیــد بــرای دفــاع
از حــق و صیانــت از مــردم منطقــه
بــود .صیانتــی کــه بــه قیمــت شــهادت
بســیاری از بهتریــن فرزنــدان ایــن آب
و خــاک انجــام پذیرفــت .او پیــامآور
نگــرش ارزشــی انقــاب اســامی بــود و
هنگامــی کــه از تهــران عازم کردســتان
بــود ،شــهید بزرگــوار آیــت اهلل بهشــتی
بــه او فرمــود« :مــن امیــدوارم شــما
بــه عنــوان یــک انقالبــی ،پیامرســان
انقــاب اســامی باشــید ».و او
میگویــد مــا ماموریــم امــا مســئول و
متعهــد .و چــه نیــک متعهدانــه عمــل
کــرد چــه نیــک در دل مــردم جــای
داشــت .حــرف او ایــن بــود کــه بایــد
ابرقدرتهــا بفهمانیــم کــه صــف مــردم
از صــف ضدانقــاب جداســت .در

کردســتان ،مــردم مســلمان ،جمهــوری
اســامی را میخواهنــد .لــذا وقتــی
دســت رحمــت جمهــوری اســامی بــر
ســر آنــان گســترده شــود ســاح بــه
دســت گرفتــه و بــا تمــام قــدرت بــا
ملحدیــن غاصــب بــه جنــگ خواهنــد
پرداخــت.
آری گذشــت تاریــخ نشــان داد کــه
حقیقــت همیــن بــود و مهاجریــن و
انصــار انقالب اســامی ســاح در دســت
و تکبیرگویــان همــه بــا هــم نیــروی
کفــر را در هــم کوبیــده حاکمیــت
اســام را در آن منطقــه برقــرار کردنــد.
نــام ایــن شــهید ســعید بــا حرکتهــای
عمیــق انقــاب اســامی در غــرب
کشــور قریــن اســت.
تفکــری کــه او مطــرح کــرد ،چراغــی
فــرا راه همــه ســرداران و رزمنــدگان
ســپاه اســام اعــم از ســپاهی ،ارتشــی،
بســیجی ،نیروهــای بومــی و نیروهــای
انتظامــی بــوده و اســت.
او میگویــد« :حاکمیــت ضدانقــاب
بایــد از بیــن بــرود تــا مــردم بتواننــد
آزاد فکــر کننــد و آزاد بــا انقــاب قــرار
بگیرنــد .بایــد کار فکــری کــرد ،کار
فرهنگــی کــرد ،بیــداری ایجــاد کــرد و
زحمــت کشــید ...مــا در واقــع خیلــی
جاهــا بــا خــون ،توطئههــا را خنثــی
کردیــم .در کردســتان زیــاد ناظــر ایــن
بودیــم .روح کلــی مــردم کردســتان چه
مناطــق آزاد شــده و چــه آنهایــی کــه
در دســت ضدانقــاب اســت در آرزوی
امنیــت و حاکمیــت دولــت جمهــوری
اســامی اســت و گروههــا اصـ ً
ا پایــگاه
مردمــی ندارنــد و مــا بایــد جریانهایــی
ایجــاد کنیــم تــا روح انقالب بیــن مردم
زنــده شــود و ایــن مــردم محــروم را بــا
زبــان خودشــان و فرهنــگ خودشــان
رشــد دهیــم .انشــااهلل»
او شــخصیتی مردمــی و از میــان
مــردم و مردمگــرا بــود .بروجــردی بــه
تودههــای ملــت عشــق میورزیــد و
عالقهمنــد بــه مــردم کردســتان بــود و
در خصــوص اوضــاع آن دیــار میگفــت:
«مــردم و تــوده ستمکشــیده و
مســتضعف کردســتان حسابشــان بــا
ضدانقــاب جداســت .مــردم را بایــد
از آنهــا جــدا کــرد و بــا ضدانقــاب
بــا قاطعیــت هرچــ ه تمامتــر برخــورد
کــرد و بــا مــردم در کمــال مهربانــی
و خوشــرویی برخــورد کــردو آنهــا را
روشــن و بیــدار کــرد».
او بــا چنــان دیــدی ،وظیفــه ســترگ
خویــش را آغــاز کــرد و باعــث و بانــی
حرکتــی عمیــق و اساســی در منطقــه
کردســتان شــد بــه نحــوی کــه بــه
عنــوان مســیح کردســتان لقــب گرفت.
یکــی از همرزمــان کردســتانیاش بــه
او میگویــد« :شــما فرشــتهاید .قــدر
شــما قــدر یــک آدم معمولــی نیســت.
رحــم شــما رحــم خداســت .عشــق

شــما همینطــور».
و در یکــی از نبردهــا خطــاب بــه مــردم
آن خطــه میگویــد« :مــن عاشــق
مردمــی مثــل شــما هســتم ».و بــاز
میگویــد« :مــا بــدون مــردم هیــچ
کاری را از پیــش نمیبریــم» و در
جایــی دیگــر میفرمایــد« :بــاور کنیــد
کلیــد حرکــت انقــاب در کردســتان
بــه دســت همیــن مــردم زجرکشــیده
اســت».
ایــن اعتقــاد را ایشــان بارهــا شــخصا در
عمــل نشــان داد .او خــود در برخــورد
بــا مــردم نمونــه بــود .در اوج عملیــات
آزادســازی مناطــق کردســتان وقتــی
بــه او خبــر دادنــد کــه زنــی را بایــد
ســریعاً بــه بیمارســتان رســاند .او
شــخصاً بــا وجــود خطراتــی کــه او را
تهدیــد میکــرد بــه ســراغ خانــه آن زن
رفتــه و او را بــه همــراه شــوهرش بــه
بیمارســتان میرســاند.
شــهید حــاج همــت دربــارهاش
میگویــد :او نقــش عظیمــی در منطقــه
داشــت و حــق بزرگــی بــر گــردن
کردســتان دارد .برخــورد بروجــردی
بــا مــردم خیلــی خــوب بــود .یکــی از
نمونههــای بــارز ایــن برخــورد ،اعتقــاد
بروجــردی بــه بســیج تودههــای مــردم
و بــرادران عزیــز کردمــان بــود کــه آن
را در لــوای ســازمان معتبــر پیشــمرگان
مســلمان کــرد متجلــی ســاخت و خود
از بنیانگــذاران آن بــود.
شــهید بروجــردی عاشــق فــاح
مســلمین بــود .یکــی از دعاهــای او
بــه پیشــگاه باریتعالــی ایــن بــود کــه
خدایــا ،خــود مســلمین را در ســطح
جهــان بیــدار کــن کــه اینهــا اهمیــت
انقــاب را درک کننــد و بــه انقــاب و
اســام عمــل کننــد تــا انشــااهلل هرچه
ســریعتر ایــن آمریــکا و قدرتهــای
بــزرگ از بیــن برونــد.
او فرمانــده مجاهدیــن جهــاد فــی
ســبیلاهلل در جهــاد خاموش کردســتان
بــود کــه مقــام معظــم رهبــری در
وصــف آنــان فرمــود :جهــاد فــی ســبیل
اهلل هرچــه دشــوارتر ،بــا فضیلتتــر
و درخشــانتر و ماندگارتــر ،شــما در
کردســتان بــه چنیــن جهــادی در
برابــر دشــمنان خــدا کمــر بســتهاید،
خداونــد از شــما قبــول فرمایــد .انجــام
مجاهدتهــای بافضلیــت رزمنــدگان
جبهــه توحیــد در غــرب کشــور تحــت
فرماندهــی او بــود .او بــا روشــنبینی،
منطقــه کردســتان را قــدم بــه قــدم از
لــوث وجــود ضدانقــاب پاکســازی کرد
و بــه مــردم کــرد ،نعمــت امنیــت و
رهایــی بخشــید.
او بارهــا تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت،
در محاصــره افتــاد و زیــر رگبــار شــدید
ســاحهای خصــم قــرار گرفــت و
مجــروح شــد؛ امــا بــا تــن مجــروح و عصا
بــه دســت بــه جهــاد مقــدس خویــش با
فرماندهان
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صبــری شــگرف و اخالقــی خــوش امــا
ارادهای مســتحکم ادامه داد .او شــهیدی
زنــده بــود.
بعــد از انقــاب ،همــواره در مناطــق
خطرآفریــن کردســتان زندگــی
کــرد ،مبــارزه کــرد و جنگیــد .بــدن
سراســر جراحــت او ســندی بــر ایــن
تــاش و تعالــی بیوقفــه او بــود و
ســرانجام در اوج معنویــت بــه ســوی
حضــرت دوســت پــرواز کــرد .ســردار
شــهید همــت در اینبــاره میگویــد:
پاکســازی پــاوه تــا مــرز ،جوانــرود تــا
مــرز ،مریــوان تــا مــرز ،همیشــه بــا
فرماندهــی ایــن بــرادر بزرگــوار بــود.
فرماندهــی عملیــات ســخت و صعــب
العبــور پیرانشــهر  -سردشــت را بــر
عهــده داشــت .تپــه بــه تپــه از قبــل
ســقوط ،حیــن ســقوط و بعد از ســقوط
در کنــار رزمنــدگان حرکــت میکــرد.
از رفتارهــای شــهید بروجــردی
درمییافتیــم کــه او از ایــن جهــان
نیســت و بــدان تعلــق خاطــری نــدارد،
دلبســتگی هــم بــرای او ایجــاد نشــده
و هــوس برایــش معنــا نداشــت و بــری
از گروهگرایــی و سیاس ـیکاری کــه بــه
فرمــوده امــام امــت بــازی کودکان ـهای
بیــش نیســت ،بــود و خــود را ذوب
در اســام و امــام کــرده بــود .او را بــه
حــق بایــد ســردار بــزرگ آزادیبخــش
منطقــه غــرب کشــور از لــوث وجــود
ضدانقــاب دانســت .او در همــه جــا
حاضــر بــود .در اســتانهای باختــران،
کردســتان و آذربایجــان غربــی نــام
شــهید بروجــردی بــرای مــردم کــرد
نامــی امیدبخــش و اطمینــان بخــش،
بــرای ضدانقــاب مایــه هــراس بــود.
بســیاری از شــهرهای کردســتان و
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محورهــای مواصالتــی اصلــی و مناطــق
صعــب العبــور کردســتان و مــرز درگیــر
بــا رژیــم بعثــی در دوران فرماندهــی
او در منطقــه غــرب کشــور پاکســازی
شــدند .نقــش کارســاز و تعیینکننــده
او در نابــودی ضدانقــاب و منکــوب
کــردن رژیــم بعثــی فرامــوش ناشــدنی
اســت .او هــم فرمانــده و هــم رزمنــده
بــود .در عملیــات بانــه  -سردشــت
خــود پیشــاپیش رزمنــدگان و همــراه
بــا ســردار شــهید کاظمــی و شــهید
گنجــیزاده ،اداره صحنــه نبــرد را بــر
عهــده داشــت .در آن اوضــاع او را دیــدم
چــون گذشــته باصالبــت ،متــوکل
و دارای چهــرهای مطمئــن و آرام و
پیوســته در جــوش و خــروش بــرای
تــداوم عملیــات بــود .بــه دوســتانی کــه
فقــدان ایــن ســرداران برایشــان ســخت
و ســنگین بــود و در بهــت و حیــرت
فــرو رفتــه بودنــد ،درس عملــی صبــر و
اســتقامت و رضایــت بــه خواســت خــدا
و معبــود را م ـیداد .او واقع ـاً در تــوکل
اســوه بــود و کســی بــود کــه خــود را به
خــدا ســپرده بــود و راضــی بــه رضــای
او بــود و در مقابــل مصائــب چــون کــوه
اســتوار بــود .بــا وجــود وســعت حــوزه
عمــل در مقابلــه بــا ضدانقــاب چــه در
دوران فرماندهــی او در غــرب کشــور و
چــه در زمــان بنیانگــذاری قــرارگاه
حمــزه سیدالشــهدا (ع) صحنههــای
مجاهدتهــای ایشــان جلــوه درخشــان
دیگــری هــم داشــت و آن مبــارزه
عاشــورایی بــا دشــمن بعثــی بــود.
عملیــات مطلــع الفجــر ،محمــد رســول
اهلل (ص) ،عملیــات ســرپل ذهــاب و
ممانعــت از ســقوط آن و ...بــا فرماندهی
و هدایــت او انجــام پذیرفــت و در ایــن

سلســله عملیاتهــا ضربــات ســختی
بــر دشــمن بعثــی وارد شــد و از مناطق
وســیع بــه عقــب رانــده شــد .او دههــا
عملیــات علیه دشــمن بعثــی طراحی و
اجــرا کــرد و در کنــار آن بــا رزمنــدگان
اســام در جنــوب نیــز حضــوری فعــال
در کنــار رزمنــدگان یــگان  27محمــد
رســول اهلل (ص) همــکاری عملــی
داشــت .او بــازوی مطمئــن فرماندهــی
ســپاه اســام بــود و بــا مدیریــت
عالــی خویــش فرماندهــان بســیاری را
تربیــت و تقدیــم ســپاه اســام کــرد
کــه از آن جملهانــد :ســرداران شــهید
ناصــر کاظمــی ،همــت فرمانــده لشــکر
 ،27عبــاس کریمــی فرمانــده لشــکر
 ،27رضــا چراغــی فرمانــده لشــکر ،27
محمــود کاوه فرمانــده لشــکر ویــژه
شــهدا ،محمــد گنجــی زاده فرمانــده
تیــپ ویــژه شــهدا و دههــا ســردار بومی
و غیربومــی دیگــر.
او معلــم اخــاق مــردم و رزمنــدگان
بــودو ایــن جلــوه زیبــای وجــودی و
شــخصیتیاش بــر تمامــی اوصــاف
زیبــای دیگــرش برتــری داشــت و

عــاوه بــر ســوابق درخشــان در مدیریت
و فرماندهــی خــاق ،شــجاعت و وســعت
دید ،دارای معنویتی اســتثنایی و اخالقی
نیکــو و خلقــی خــوش بــود .بــه گونـهای
کــه شــهید آیــت اهلل محالتــی او را بــه
عنــوان یکــی از افــرادی کــه صالحیــت
تصــدی ســمت فرماندهــی کل ســپاه
را دارنــد ،معرفــی کــرده و دربــارهاش
گفتــه اســت :مــن وقتی آمــدم در ســپاه،
فرماندهــی نداشــت .در ســپاه صحبــت از
ایــن بــود کــه چــه کســی لیاقــت دارد
بــرای فرماندهــی کل ســپاه ،مــا در بیــن
ایــن رفقــا مطالعــه کردیــم ،حتــی مــن
رفتــم باختــران در آنجــا بررســی کــردم
راجــع بــه شــخصیت مرحــوم شــهید
بروجــردی و تصمیــم گرفتــم ایشــان را
بیــاورم فرمانــده کل ســپاه بکنــم.
شــهید محمــد بروجــردی فرزنــد خلــف
امــام و امــت امــام ،راه نورانــی جهــاد و
شــهادت را ســرافرازانه طــی کــرد و بــا
لبــی خنــدان بــه ملکــوت اعلی پیوســت.
امــا مــا مانــدگان آیــا چــون منتظــران
حقیقــی تــداوم بخــش راه او هســتیم؟
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای ،رهبــر

بروجردی

معظــم انقــاب اســامی میفرماینــد:
«چهــره شــهید بروجــردی را بازســازی
کنیــد ...آن صــورت نجیــب و ســالم،
آن آدم کــم حــرف و پــرکار و مومــن را
درســت نشــان دهیــد .حاالتش را نشــان
بدهیــد».
آخریــن کالم او در روز قبــل از شــهادت
خونبــارش کــه حکایــت از حــاالت
متعالــیاش در آن اوج معنویــت داشــت
ایــن بــود« :اگــر شــهید شــدم ،صبــر
داشــته باشــید».
شــاهدان شــهادت او در خطــه خونرنگ
ســرزمین جهــاد و شــهادت تبســم
جاویــدان او را در لحظــه شــهادت
بــه خاطــر دارنــد .گویــی ایــن نفــس
مطمئنــه ،نــدای «ارجعــی الــی ربــک
راضیــه مرضیــه» را بــه گــوش جــان
شــنیده ،لبیــک گفتــه بــود.
امــام خمینــی (ره) میفرمایــد« :هنــر
آن اســت کــه بــی هیاهوهــای سیاســی
و خودنماییهــای شــیطانی بــرای خــدا
بــه جهــاد برخیــزد و خــود را فــدای
هــدف کنــد نــه هــوی و هــوس و ایــن
هنــر مــردان خــدا اســت ».او اینگونــه

بــود.
بیاییــد اینگونــه لبیکگــوی پیــام امــام
و رهبرمــان باشــیم و نــدای والیــت،
عبــادت ،اســتقامت ،عدالــت ،شــهامت،
شــهادت و خدمــت خالصانــه را همچون
ایــن ســردار شــهید از ماذنههــای ایمــان
و شــرف فریــاد کنیــم و بــا تمــام وجــود
بکوشــیم تــا در زمــره منتظــران باشــیم
کــه شــهیدان بــر عهــد خویــش اســتوار
تــا شــهادت ایســتادند و در ایــن مســیر
نورانــی همراهــان و همرزمــان آنــان
بایــد از منتظــران و ادامهدهنــدگان
راه درخشــان ایــن مجاهدیــن مهاجــر
باشــند.
آری ســروش بشــارت رضــوان رهیافتگان
وصــل را کــه ندای صدقشــان در شــمیم
شــهادت ،ملکــوت را مشــحون نمــوده
اســت را بایــد بــا گــوش جــان شــنید و
لبیــک گــوی آن بــود زیــرا کــه« :و مــن
المومنیــن رجــال صدقــوا ما عاهــدوا اهلل
علیــه فمنهــم من قضــی نحبــه و منهم
مــن ینتظــر و مــا بدلــو تبدیــا».
همرزم شهید
مصطفی ایزدی

گفتار

کتاب کردستان بود

شهید محمدابراهیم همت
فرمانده لشکر  27محمدرسول اهلل (ص)

سرلشکر محسن رضایی
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس

شــهید محمدابراهیــم همــت ،کــه مدتــی
در جبهــه غــرب و در کنــار بروجــردی بــا
ضــد انقــاب مســلح جنگیــده بــود ،پس از
شــهادت بروجــردی ،در رثــای ایــن شــهید
واالمقــام و در حســرت ازدســتدادنش
گفــت« :روز  28اردیبهشــت  1362یعنــی
چهــار روز قبــل از شــهادت بروجــردی،
بــرادر محســن رضایــی ،فرمانــده کل
ســپاه ،بــه غــرب آمــده بــود .بــه ایشــان
گفتــم بــرادر محســن! بروجــردی اگــر
در کردســتان بمانــد بهاحتمــال قــوی
شــهید میشــود .ایــن مــرد حیــف اســت.
از سیاســت بگوییــد ،هــم وزیــر خارجــه
اســت و هــم نخســتوزیر .از سیاســت
داخلــی مســائل اجتماعــی و برخوردهــای
مردمــی بگوییــد ،در کردســتان ،هــم
فرمانــدار هــم فرمانــده ســپاه و هــم

فرمانــده عملیــات اســت .حیــف اســت
ایــن مــرد بــزرگ از دســت بــرود؛
چراکــه درحقیقــت بــا ازدســترفتن
او مــا «کتــاب کردســتان» را از دســت
میدهیــم.
کتــاب حماســه کردســتان از همــان
صفحــه اولــش بــه همــت او نقــش بســته
اســت .اوســت کــه بــه صاحبــان مغزهــای
پوســیده و پــوچ میفهمانــد کــه چگونــه
بایــد کردســتان را ســاخت؛ چگونــه
میشــود مســائل کردســتان را پیــش بــرد
و ضدانقــاب را از کردســتان ریشــهکن
کــرد.
چهــار روز بعــد روز اول خــرداد 1362
بــرادر محســن رضایــی در حضــور بنــده
بــه معاونشــان بــرادر علــی شــمخانی
زنــگ زد و گفــت :بــه بروجــردی بگوییــد
فرماندهان

بیایــد تهــران .وقتــی بــا کردســتان تمــاس
گرفتنــد ،از آن طــرف خــط گفتــه بودنــد
بروجــردی یــک ســاعت پیــش شــهید
شــده.
آنچــه میخواهــم بگویــم ایــن اســت کــه
بروجــردی شــناخته نشــد .بروجــردی
هنــوز هــم نــه بــرای ملــت ایــران و نــه
بــرای تاریــخ شــناخته نشــده اســت.
تصــور مــن ایــن اســت کــه زمانهــای
بســیاری بایــد ســپری شــود تــا
بروجــردی شــناخته شــود .شــاید خــون
بروجــردی ایــن بیــداری را در مــا بــه
وجــود بیــاورد تــا بجــا و بهموقــع بتوانیــم
اینگونــه عناصــر الهــی را کشــف کنیــم و
از اســتعدادهای پاکشــان کــه درحقیقــت
امانــت الهــی اســت بــه نحــو احســن
اســتفاده نماییــم».
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محســن رضایــی نیــز چنــدی پیش نوشــت:
مســیح کردســتان دوســت داشــتنی بود .او
بــرای ضدانقــاب هــم دلســوزی میکــرد.
رفتــه بــودم ســنندج دربــاره شــرارتهای
ضــد انقــاب و تعــداد کشــتههای مــردم
و پیشــمرگههای بــه دســت دموکــرات و
کوملــه صحبــت کردیــم و شــمار عناصــر
ضدانقــاب کــه دســتگیر شــده بودنــد.
ســاعت یــازده شــب گفتــم بخوابیــم کــه
صبــح زود بیــدار شــویم و برویــم مریــوان.
گفــت شــما بخــواب ،مــن میآیــم ...رفــت
پیــش دســتگیر شــدهها و تــا صبــح بــه
آنهــا بحــث کــرد .صبــح از او پرســیدم چرا
نخوابیــدی؟ گفــت ســعی کــردم قانعشــان
کنــم کــه اشــتباه کردهانــد.
بــه او مســیح کردســتان میگوینــد؛ او کــه
حتــی بــا دشــمن خــود مهربانــی میکــرد.

آلبوم تصاویر

شهید بروجردی و حضرت آیت اهلل خامنهای

شهید بروجردی در کنار شهید محراب آیت اهلل صدوقی

نوشته نصرتاهلل محمودزاده
انتشارات روایت فتح

فرماندهان
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معرفی کتاب

کتاب محمد؛ مسیح کردستان
زندگینامه داستانی شهید محمد بروجردی

شیر صحرا

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

شــهید حســن آبشناســان در ســال  1315در خانــوادهاي متعهــد و مؤمــن در تهــران ديــده بــه جهــان گشــود .بعد
از گذشــت دوران تحصیــل در ســال  1336بــا اخــذ مــدرك ديپلــم وارد دانشــكده افســري شــد .در ســال  1339با
درجــه ســتواندومي فارغالتحصيــل گشــت و يــك ســال بعــد دوره مقدماتــي را بــه پايــان رســاند .پــس از آن در
اوليــن دوره «رنجــر»« ،دورههــاي عالــي ســتاد فرماندهــي»« ،دورههــاي چتربــازي و تــكاوري» در داخــل و خــارج
كشــور شــركت کــرد و تمامــي ايــن مراحــل را بــا موفقيــت پشــت ســر گذاشــت .او بــا وجــود محيــط نامناســب
جامعــه ،پلههــاي رشــد و تكامــل را در پنــاه ارزشهــاي اســامي ســپري کــرد.
پــس از طلــوع جاودانــه انقــاب ،بــه درجــه ســرهنگي ارتقــا يافــت و فرماندهــي يــگان جنگهــاي نامنظــم در
قــرارگاه سيدالشــهداي ارتــش را بــر عهــده گرفــت .آبشناســان بــا تشــكيل ســپاه ،نيروهاي جديــد را در آموزشــگاه
ســعدآباد ،تحــت تعليــم خــود قــرار داد و در ســال  ،1363مطابــق حكــم رســمي «قــرارگاه رمضــان» ،فراهمســازی
زمينههــاي آمــوزش جنگهــاي نامنظــم ســپاه بــه وي واگــذار شــد .بــا پذيرفتــن ايــن مســئوليت ،تاكتيکهــاي
جنگهــاي چريكــي را بــه بــرادران ســپاهي ،بســيجي و همرزمــان خــود آمــوزش داد و شــاگردان بســياري در اين
زمينههــا تربيــت کــرد كــه همــه آنهــا ،در ميــدان مبــارزه بــه زيبايــي افتخــار آفريدنــد.
در آغــاز جنــگ تحميلــي ،خــاك جبهــه جنــوب ،بــا صالبــت گامهــاي او آشــنا شــد .او همانند بســيجياي ســاده،
در بــزم عمليــات پيرانشــهر ،سردشــت و بانــه ،حماســه آفريــد و بــا رشــادتهاي خــود ،يــادش را در تاريــخ
خونيــن دفــاع مقــدس و قلــب ملــت ايــران بــه تصويــر كشــيد .وي از همرزمــان و يــاران نزديــك شــهيد «محمــد
بروجــردي» بــود .شــهید آبشناســان و شــهید محمــد بروجــردی مدتــی در قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا بــا یکدیگر
همــکاری میکردنــد و در ایــن زمــان چنــان شــیفته هــم شــده بودنــد کــه در عیــد غدیــر بــا هــم صیغــه بــرادری
خواندنــد .شــهادت بروجــردی ضربــه ســنگینی بــود برای آبشناســان؛ تــا چنــد روز خنده بــر لبانش نیامد و اشــک
از چشــمانش دور نشــد .در حالــي كــه افتخــار فرماندهــي لشــکر  26نوهــد ،فرماندهــي قــرارگاه حمزه و لشــکر 23
نيروهــاي مخصــوص را بــر عهــده داشــت ،در ســال  ،1364همزمــان بــا عمليــات قــادر ،در منطقــه «لوالنــد» بــر
اثــر اصابــت تركــش ،شــربت شــيرين شــهادت را نوشــيد.
فرماندهان
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مبار ِز وحدتآفرین
ی ودود از کارشناســان و پژوهشــگران تاریــخ دفــاع مقــدس نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
امیــر محمــد 
اســت کــه مهمتریــن اثــر وی «ارتــش در گــذار از بحرانهــای انقــاب» اســت کــه توســط مرکــز اســناد انقــاب اســامی
منتشــر شــده است.
در رابطــه بــا امیــر سرلشــکر شــهید حســن آبشناســان و نقشــی کــه ایــن مجاهــد مبــارز در دفــاع مقــدس داشــته اســت با
امیــر محمــدی ودود بــه گفتوگــو پرداختیــم کــه در ادامــه میخوانیــد:

حســن آبشناســان یــک اســتاد بــزرگ
تــکاوری ،چتربــازی و ...بــود .آبشناســان
یــک فــرد ورزیــده و اســتاد کامــل
عملیــات ویــژه بــود.
با شــروع غائلــه کردســتان ،او بــه همراه
صیــاد شــیرازی ،محمــد بروجــردی،
چمــران ،متوســلیان ،رســتمی ،رحیــم
صفــوی ،رادان ،احمــدی مقــدم،
محمــدی ،حســام هاشــمی ،غضنفــر
آذرفــر و دیگــر بــرادران ســپاه و ارتــش
تیــم ویــژهای را تشــکیل داد و بــرای
نخســتین بــار آمــوزش جنگهــای
چریکــی را در همــان منطقــه بــرای
ارتــش و نیروهــای ســپاهی ارائــه داد.
آوازه تخصــص و شــجاعت شــهید
آبشناســان از آن زمــان همــه جــا
پیچیــد.
بــه کارگیــری موتورســیکلت و تشــکیل
گروهــی بــه نــام «گــروه ویــژه اســب
آهنــی» بــرای نفــوذ بــه خــاک دشــمن
طــرح شــهید آبشناســان بــود تــا هر چه
ســریعتر نیروهــا بــه خاک دشــمن نفوذ
کننــد و برگردنــد .نخســتین عراقیهــا
کــه در دوران دفــاع مقــدس اســیر
شــدند ،طــی همیــن عملیاتهــای
نفــوذ بــه دام افتادنــد.
او بــه همــراه تیــم ویــژهای کــه تشــکیل
داده بــود ،در منطقــه کردســتان
و شــمالغرب فعالیتهــای بســیار
زیــادی علیــه ضــد انقــاب انجــام داد و
محورهــای سردشــت ،گیالنغــرب ،بانــه،
مریــوان و دیگــر محورهــای خطرنــاک
کــه امــکان حضــور و یــا عبــور ارتــش
و ســپاه نبــود را امــن کــرد .همچنیــن
بــا حفاظــت و امنیتــی کــه ایجــاد
میکردنــد ،نیروهــا را عبــور میدادنــد.
آبشناسان وحدتآفرین بود

میتوانــم بــه جــرات بگویــم در
کنــار شــهید صیــاد شــیرازی ،شــهید
آبشناســان یکــی از عوامل تاثیرگــذار در
وحــدت ارتــش و ســپاه بــود.
شــهید صیــاد شــیرازی در ســال  62از
شــهید آبشناســان درخواســت کــرد تــا

امنیــت را در منطقــه دشــت عبــاس
و اندیشــمک ایجــاد کــرد .بــه همیــن
دلیــل مــردم آن منطقــه او را بســیار
دوســت داشــتند.
در عملیاتــی ،آبشناســان زخمــی شــد.
مــردم دشــت عبــاس فکــر کردنــد او
شــهید شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل
لقــب «شــیر صحــرا» را بــه او دادنــد.
الحــق کــه ایــن لقــب برازنــده اوســت.
پــس از اینکــه مطلــع میشــوند
حســن آبشناســان زنــده اســت بــاز
هــم ایــن لقــب بــر او میمانــد ،بــه
طــوری کــه عراقیهــا در تحلیلهــای
خودشــان کــه بــرای فرماندهــان مــا
انجــام میدادنــد و یــا در رادیوهایشــان
علیــه مــا صحبــت میکردنــد،
حســن آبشناســان را «شــیر صحــرا»
مینامیدنــد و بــه نوعــی از فعالیتهــا و
تواناییهــا او واهمــه داشــتند.
مــردم بایــد بداننــد کــه ابتــدای جنــگ
ســختترین دوران دفــاع مقــدس
بــود؛ زیــرا همزمــان بــا جنــگ در
جنــوب کشــور ،در کردســتان هــم
میجنگیدیــم و ســپاه هــم کامــل
شــکل نگرفتــه بــود .درگیــری بــا
ضدانقــاب داخلــی و ترورهــا تمرکــز
نیروهــا را در برابــر هجــوم رژیــم
بعــث کــم کــرده بــود؛ امــا افــرادی

فرماندهــی نیروهــای ارتــش در قــرارگاه
حمــزه شــمالغرب کشــور را بــر عهــده
بگیــرد .پیــش از ایــن بــا پایهریــزی
ســتاد جنگهــای نامنظــم توســط
شــهید چمــران بــه آن پیوســته بــود
و بــا گروهــی از بســیجیان نبردهــای
چریکــی را در دشــت عبــاس آغــاز و
آســیبهای ســنگینی بــه دشــمن
وارد کــرده بــود .آنهــا اولیــن نیروهایــی
بودنــد کــه دلیرانــه و شــجاعانه بــه خط
دشــمن زدنــد .ایــن گــروه در نخســتین
روزهــای جنــگ بــه خــاک دشــمن
میرفتنــد ،اســیر میگرفتنــد و بــه
انهــدام مهمــات دشــمن میپرداختنــد.
در ســال  1363نیــز بــر پایــه دســتور
رســمی قــرارگاه رمضــان ،فراهــم کردن
ارائــه آمــوزش جنگهــای چریکــی
ســپاه پاســداران بــه شــهید آبشناســان
واگــذار شــد .او در مــدت کوتــاه
فرماندهــی خــود تحــوالت بزرگــی
بــرای نیروهــای ویــژه در کردســتان بــه
وجــود آورد.
حســن آبشناســان در  8مهــر ،1364
در حالــی کــه فرماندهــی لشــکر 23
نوهــد (نیــروی ویــژه هوابــرد) و قــرارگاه
شــمالغرب ارتــش یعنــی بخشــی از
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا (ع) را
بــر عهــده داشــت ،در عملیــات قــادر
بــا ترکــش خمپــاره بــه درجــه رفیــع
شــهادت نائــل آمــد.
وی در حالــی شــهادت را بــه آغــوش
کشــید کــه آگاه بــه شــهادت بــود،
زیــرا در منطق ـهای حضــور یافــت کــه
میدانســت شــهید خواهــد شــد و بــا
افتخــار بــه میــدان نبــرد رفــت و ایــن
مــرد بــزرگ جــان شــیرین خــود را
تقدیــم نظــام جمهــوری اســامی و
انقــاب اســامی کــرد.
«شیرصحرا»برازندهآبشناساناست
ابتــدای جنــگ تحمیلــی مــردم منطقه
دشــت عبــاس درگیــری زیــادی بــا
رژیــم بعــث داشــتند .حضــور شــهید
آبشناســان بــه همــراه گــروه خــود
فرماندهان
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همچــون آبشناســان ،چمـران ،کیانیــان،
شــهرامفر ،صیادشــیرازی ،کشــاورزیان
و دیگــر ب ـرادران بســیج ،ســپاه و ارتــش
باعــث تثبیــت جنگ شــدند تا پــس از آن
دشــمن را وادار بــه عقــب نشــینی کنیــم.
رزمنــدگان و فرماندهــان تــا پــای جــان
جنگدیدنــد و بارهــا زخمــی شــدند.
فرماندهــان دلیــر بــه همــراه نیروهــای
خــود درگیــری مســتقیم و گاه ـاً تــن
بــه تــن بــا دشــمن داشــتند.
در ابتــدای جنــگ تحمیلــی ،آوازه
مردانگــی ایــن دلیرمــردان از سردشــت
و بانــه تــا ارتفاعــات مریــوان و
سرشــاخان پیچیــد .ایــن مــردان دلیــر
همچــون شــهید آبشناســان از خانــواده
و زندگیشــان بــرای دفــاع از انقــاب
اســامی ایــران گذشــتند.
شهید حســن آبشناسان اســتاد برجسته
تاکتیــک و تکنیــک نظامــی بــود .فــردی
بــود کــه دورههــای نظامــی زیــادی را
گذرانــده بــود و آموزشهــای او در دوران
دفــاع مقــدس بســیار اثرگــذار بــود.
در ســالهای گذشــته جــای شــهید
حســن آبشناســان در میان مستشــاران
ایرانــی در ســوریه خالــی بــود .حضــور
او قطعـاً تاثیــر زیــادی در موفقیتهــای
جبهــه اســام در ســوریه و عــراق
میداشــت.

جوان و پرانرژی بود
در اولیــن برخــوردی کــه در
جبهههــای غــرب کشــور بــا امیــر
حســن آبشناســان داشــتم ،جــذب
او شــدم؛ بلکــه هــر فــردی کــه
بــا ایــن شــهید بزرگــوار برخــورد
میکــرد ،بالفاصلــه جــذب اخــاق
خــوب و نیکــو ایــن فرمانــده ارتشــی
میشــد .
حســن آبشناســان دورههــای نظامی
متفاوتــی را در کشــورهای مختلفــی
از جملــه انگلیــس گذرانــده بــود
و کولهبــاری از علــم و تجربــه بــه
همــراه داشــت .ســن و ســال زیــادی
هــم بــه نســبت مــا پاســداران آن
روزهــای غــرب کشــور از او گذشــته
بــود و مــویاش ســفید شــده بــود
امــا بــرای مــا جالــب بــود کــه ایــن

امیر سپهبد شهید صیادشیرازی

کوچکترین سستی در او ندیدم

شــهید آبشناســان هــر وقــت کــه
کاری نداشــت ،مینوشــت؛ از
خــدا و پیامبــر (ص) مینوشــت.
او ارادت خاصــی بــه حضــرت
علــی (ع) داشــت .یادداشــتها
و دستنوشــتههای شــهید
آبشناســان بایــد در تاریــخ جنــگ
ثبــت و ضبــط شــود.
در تمــام دوران دفــاع مقــدس،
مــن کوچکتریــن سســتی و ضعــف
در روحیــه او ندیــدم .ایــن فرمانــده
خــود بــا پــای پیــاده تــا عمــق
 30کیلومتــری خــاک دشــمن
پیــش رفتــه بــود تــا بــه شناســایی
موقعیــت و تجهیــزات دشــمن
بپــردازد.
در جریــان حــوادث کردســتان و
آن وقتــی کــه هنــوز بــوکان  -بیــن

سردار جاللی

شــهرهای ســقز و میانــدوآب  -آزاد
نشــده بــود ،از دو جهــت عملیاتــی
انجــام شــد .در جریــان پیشــروی
کــه همــراه بــا نیروهــای خــود در
یکــی از محورهــا داشــتم ،حســن
آبشناســان را دیــدم کــه جلوتــر از
مــن و نــوک حملــه بــا شــجاعت
حضــور دارد و زیــر آمــاج گلولههــای
ضدانقــاب بــود.
شــهادت آبشناســان و آبشناســانها
مــا را قــوی و قویتــر میکنــد
و ایــن شــهادتها نشــان داده
میشــود کــه فرماندهــان ارتــش
کــه نمونــه آن شــهید آبشناســان
بــا آن ســن و ســال اســت ،در
راه خدمــت بــه اســام فعالیــت و
مبــارزه میکننــد .فرهنــگ ارتــش
بــا گذشــته فــرق کــرده اســت.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور

گفتار

امیر دادبین

فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش

آبشناسان فرماندهای فداکار در میدان نبرد بود
با شــهید آبشناســان ارتبــاط نزدیکی
داشــتم .وی افســر نیــروی مخصوص
بــود و دورههــای آموزشــی تــکاوری
را گذرانــده بــود .از نظــر جســمی
بســیار ورزیــده و از نظــر روحــی نیــز
خودســاخته بــود .شــهید آبشناســان
واقعـاً از دنیــا منقطــع شــده و دلــش
را از دنیــا کنــده بــود.
قــرار شــد ایشــان کــه فرمانــده
قــرارگاه بــود و چندیــن لشــکر
زیرنظــرش بــود ،فرمانــده لشــکر 23
کردســتان شــود؛ چیــزی کــه تــا آن
زمــان در ارتــش رســم نبــود .امــا
وقتــی کــه شــهید صیــاد شــیرازی
بــه ایشــان گفــت کــه مشــکالتی
در ایــن لشــکر وجــود دارد و مــن
دوســت دارم شــما ایــن مســئولیت را

قبــول کنیــد ،آبشناســان درخواســت
مهلــت بــرای تفکــر و دادن پاســخ
کــرد.
او پــس از یــک روز ،خدمــت
صیادشــیرازی رســید و گفــت:
مــن آمــادهام و هــر وقــت بگوییــد،
مســئولیت را تحویــل خواهــم گرفت.
مــن از آبشناســان پرســیدم کــه چــرا
شــما همــان روز اول پاســخ ندادیــد؟
آبشناســان از دادن پاســخ امتنــاع
کــرد امــا مــن اصــرار کــردم .او گفت:
از حجــت االســام خلخالــی کــه از
عرفــا هســتند ،اســتخاره گرفتــم.
نتیجــه را کــه از آن بزرگوار خواســتم،
ایشــان گریــه کردنــد و گفتنــد بــرو
و انشــااهلل رســتگار میشــوی .مــن
بــه ایــن لشــکر آمــدهام تــا شــهید

چریــک پیــر چگونــه از روحیــه
جــوان و شــادابی برخــوردار اســت
کــه همــراه بــا بسیجیهاســت و
هماننــد آنــان رفتــار میکنــد .او بــه
ماننــد یــک نیــروی بســیجی جــوان
بــود کــه کولهبــاری از تجربــه و
دانــش نیــز بــه همــراه داشــت.
مــن از اینکــه بــا او همــرزم بــودهام،
افتخــار میکنــم .آبشناســان
بــا عــزم راســخ و مصمــم در
عملیاتهــا حضــور پیــدا میکــرد
و بــه مقابلــه ضدانقــاب و دشــمن
بعثــی میپرداخــت.
او نقــش مهمــی در حفظ کردســتان
و ایجــاد وحــدت بیــن فرماندهــان
ارتــش و ســپاه در غــرب کشــور
داشــت.

بشــوم و امیــدوارم کــه ایــن آخریــن
مســئولیتی باشــد کــه بــر دوش مــن
گذاشــته میشــود.
پــس از انتصــاب بــه فرماندهــی
لشــکر ،بالفاصلــه عملیــات قــادر
در منطقــهای صعبالعبــور و
پیچیــده آغــاز شــد کــه پوششــی
بــرای عملیــات اصلــی در جنــوب
بــود .آبشناســان در آن عملیــات
فداکاریهــای بســیار زیــادی
کرد و نیروهایش پیشروی بسیار
خوبی در منطقه عملیات داشتند
تا اینکه وقتی در قامت یک
سرباز تفنگدار در نوک حمله
حضور داشت ،بر اثر اصابت
ترکش خمپاره به قلبش به
شهادت رسید.
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آلبوم تصاویر

شهید آبشناسان در کنار امیر صیادشیرازی

شهیدان آبشناسان ،بروجردی و محمود کاوه

شهید آبشناسان در کنار سردار محسن رضایی

نوشته مژگان حضرتیان فام
انتشارات سوره سبز
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معرفی کتاب

کتاب چریک پیر
بر اساس زندگی امیر شهید آبشناسان

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

میثم والیت
روحانی شهید عبداهلل میثمی

شــهید میثمــی در ســال  1334در خانــوادهای مؤمــن در شــهر اصفهــان متولــد شــد .از نوجوانــی شــور و عالقـ ه خاصــی بــه مســائل مذهبــی و ترویــج و تبلیــغ علوم الهی داشــت
و شــاید همیــن انگیــزه او را در مســیر فراگیــری دروس حــوزوی و ورود بــه ســلک روحانیــت و طلبگــی قــرار داد .ایــن شــهید بزرگــوار در کنــار کســب علــوم دینــی ،انجمن دینی
و خیریــه ،هیــأت حضــرت رقیــه (ع) ،کالسهــای آمــوزش قــرآن و صنــدوق قرضالحســنه را پایهگــذاری کــرد؛ بــه تدریــج همیــن محافــل دوســتانه بــه جلســات مخفــی بــرای
مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی تبدیــل شــد .شــهید میثمــی کــه ســی مــاه از عمــر پرثمــرش را در زنــدان ستمشــاهی بــه ســر بــرده بــود ،در ســال  1357بــه دنبــال مبــارزات قهرمانانه
ملــت رشــید ایــران بــه رهبری حضــرت امــام خمینــی (ره) از زنــدان آزاد شــد.
او بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،بــرای ادامـ ه تحصیــل بــه حــوزه علمیـ ه قــم رفــت .ســپس در کنــار دوســت دیرینـهاش روحانــی شــهید «مصطفــی ردانیپــور» و بــرای یــاری
رســاندن بــه ایــن نهضــت الهــی ،مدتــی را در کردســتان گذرانــد و از آنجــا بــه دنبــال تشــکیل ســپاه در یاســوج ،بــه آن شــهر عزیمــت کــرد تــا در کنــار عزیــزان پاســدار بــه
ســازماندهی و ارشــاد عشــایر محــروم بپــردازد .پــس از ســی مــاه خدمــت و تــاش شــبانهروزی در آن منطقـ ه محــروم ،از ســوی نماینــده حضــرت امــام (ره) در ســپاه (شــهید
محالتــی) بــه عنــوان مســئول دفتــر نمایندگــی حضــرت امــام (ره) در منطقـهی نهــم (فــارس ،بوشــهر ،کهگیلویــه و بویراحمــد) و بعــد از مدتــی به مســئولیت نمایندگی امــام در
قــرارگاه خاتماالنبیــاء (ص) ـ کــه قــرارگاه مرکــزی و هدایــت کننــده همــه نیروهــای ســپاه و بســیج و ســایر نیروهــای مردمــی بــود ـ برگزیــده شــد .شــهید میثمــی در کــوران
حــوادث انقــاب و جنــگ بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکــرد کــه« :وقتــی انســان بــرای خــدا کار کنــد ،هرچنــد هــم آن کار کوچــک باشــد ،چنــان نمــود دارد کــه اصـ ً
ا خــودش هم
بــاور نمیکنــد ».شــهید میثمــی همــواره مســئولیت عظیــم فرماندهــان و نیروهــای رزمنــده و امانــت ســنگین و بــار مســئولیت شــهدا را یــادآوری میکــرد و میگفــت« :خــدا
میدانــد اگــر پیــام شــهدا و حماس ـههای آنهــا را بــه پشــت جبهــه منتقــل نکنیــم ،گنهکاریــم».
او سرانجام در سحرگاهان شب دوم عملیات کربالی  5در تاریخ  1365/11/9از ناحیهی سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به دیدار معبود نایل شد.
فرماندهان
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شهید میثمی

نقطه وصل فرماندهان بود
حجتاالسالم والمسلمین حیدر مصلحی

رییس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس

در هیاهوی جبهه و جنگ ،وظیفه روحانیون با لباس رزم و اسلحه در دست به بیان آموزههای اسالمی و روحیه
بخشیدن به نیروها بود .آنها همچنین نقطه اتکای فرماندهان و به تعبیر حجتاالسالم والمسلمین مصلحی روحانیون
بزرگی همچون میثمی ،نقطه وصل فرماندهان بودند.
مصلحی میگوید :برههای ،ارتش و سپاه عملیاتها را مشترک انجام میدادند .مقطعی هم از هم جدا شده و فقط در
پشتیبانیها به هم کمک میکردند .آن وقتی که عملیاتها مشترک بود ،دو تشکیالت نظامی وجود داشت و ممکن
بود اختالفی به وجود بیاید .در این موارد شهید میثمی نقطه وصل فرماندهان بود .با فرماندهان صحبت میکرد تا
دلها را به هم نزدیک کند و همیشه هم در یکدل کردن فرماندهان موفق بود.
ادامه گفتوگوی ما با حجتاالسالم مصلحی را در ادامه میخوانید:

صحبــت کردن از شــهید بزرگــوار حجت
االســام و المســلمین عبــداهلل میثمــی
بــرای کســی مثــل بنــده کــه توفیــق
شــاگردی ایشــان را داشــتم و شــاید
هــم خیلــی شــاگرد خوبی بــرای ایشــان
نبــودم ،بــا توجــه بــه آموزشهایــی کــه
ایشــان داشــت ،کار ســختی اســت .بــه
دلیــل اینکــه یکــی از خصوصیــات ویــژه
ایشــان ایــن بــود کــه آنچــه را آمــوزش
مــیداد و بیــان میکــرد ،چیــزی بــود
کــه خــود در مرحلــه اول بــه آن عمــل
کــرده و اهــل عمــل بــه آن بــود .اگــر
چیــزی را عمــل نکــرده بــود و خــود
عمــل نمیکــرد ،بــه آن نمیپرداخــت
و وارد آن بحــث نمیشــد .از جملــه
خصوصیــات ایشــان ،اخــاص در کار
و عمــل بــود کــه ایــن اخــاص را هــم
بــا وارســتگی از دنیــا و نجــات خــود از
دنیــا بــه دســت آورده بــود .تعبیر بســیار
جالبــی را مرحــوم آیــتاهلل حائــری
در مــورد ایشــان داشــتند و آن اینکــه
ایشــان فــردی اســت کــه یــک بــار قبـ ً
ا
در ایــن دنیــا زندگــی و بیاعتبــاری
دنیــا را تجربــه کــرده و بــا همــه وجــود،
متوجــه بیاعتبــاری دنیــا شــده اســت و
دوبــاره زندگــی مجــددی را در دنیــا تکرار
میکنــد .برخــوردش بــا دنیــا اینگونــه
بــود .زندگــی ایشــان و دارایــی ایشــان از
دنیــا و آنچــه از دنیــا داشــت ،خــود بیانگر
ایــن قضیــه بــود کــه بعــد از شــهادتش
پانــزدههــزار تومــان بدهــکاری داشــت.
چیــز دیگــری از لــوازم مــادی ایــن جهان
بــا خــود نداشــت.
شــهید میثمــی هیــچ وابســتگی بــه دنیا
نداشــت و ایــن عــدم علقــه دنیــوی را
بــر زندگــی خــود حاکــم کــرده بــود .او
هیــچ وقــت بــرای جــا به جایــی خانــواده
از ماشــین ســپاه اســتفاده نمیکــرد
و جالــب اینکــه وقتــی شــهید شــد و

جنــازهاش را بــه اصفهــان میبردنــد،
قــرار بــود خانــوادهاش نیــز بــه آنجــا
برونــد .بچههــا بــدون هماهنگــی یــک
استیشــن ســپاه را بــرای ایــن کار در نظر
گرفتنــد ،امــا بعــد از طــی  5کیلومتــر
ماشــین خــراب شــد .خانــواده وی گفتند
مــا اطمینــان داریــم کــه شــهید میثمی
راضــی نبــوده کــه بــا ماشــین ســپاه
مســیر را ادامــه دهیــم.

برای روز قیامت باید حجت داشته باشی

در ایــن بحــث یعنــی بحث انجــام تکلیف،
خــود مــن وقتــی مأموریتــی  20روزه از
دفتــر تبلیغــات قــم داشــتم کــه بــروم
جبهــه ،البتــه قبلــش هــم حضــور پی ـدا
میکــردم؛ ولــی بیشــتر توفیــق حضــور
در لشــکر امــام حســین (ع) را داشــتم؛ امــا
ایــن بــار توفیــق حضــور در قـرارگاه کربــا
را کــه مرتبــط بــا ایشــان هم بــود داشــتم.
در ایــن  20روز ایشــان بــا یــک صحبــت با
بنــده کاری کــرد کــه دیگر فکر برگشــتن
بــه حــوزه و درس و بحــث از ســرم بیــرون
رفــت.
وقتــی کــه گفتــم میخواهــم بــرای
شــروع درسهــا بــه حــوزه برگــردم،
ایشــان گفــت :شــما فقــط چنــد لحظــه
بنشــین و تأمــل کــن و ببیــن برگشــتن
تــو بــه حــوزه ،اندوختــه عملـیات را یک
ســال بیشــتر باالبــردن ،بــرای تــو حجت
را تمــام میکنــد کــه فــردای قیامــت در
محضــر خداونــد متعــال جــواب بدهی یا
ماندنــت در جبهــه موجــب میشــود کــه
بــرای روز قیامــت حجــت داشــته باشــی.
همیــن برخــورد ایشــان موجــب شــد
کــه مــا درس و بحــث را رهــا کردیــم
و توفیقــی داشــتیم کــه مدتــی را در
خدمــت عزیــزان در قــرارگاه کربــا و
قــرارگاه خاتــم باشــیم و مــن هــم بعدهــا
بــرای دوســتانی کــه صحبــت برگشــتن
بــه حــوزه را میکردنــد ،همیــن را بــه
ایشــان میگفتــم و همــان اســتدالل
ایشــان را بیــان میکــردم و تأثیــر کالم
ایشــان چنــان بــود کــه دیگر کســی فکر
برگشــتن بــه ســرش نمـیزد .هرکــدام از
عزیــزان روحانــی وقتــی میآمدنــد و
تنهــا یــک جلســه و بعض ـاً دو جلســه و
هــر فــردی را تشــخیص مـیداد کــه بــا
چــه صحبتــی میشــود متحــول کــرد
کــه در جبهــه بمانــد و فــردی باشــد کــه

تکلیفمحور بود
خصوصیــت ویــژه دیگــر ایشــان ایــن
بــود کــه همیشــه بــه دنبــال انجــام
تکلیــف بــود و عزیزانــی کــه در جبهــه
حضــور پیــدا میکردنــد و بــا وضعیــت
خاصــی کــه جبهــه داشــت و بعض ـاً در
عقبههــا افــرادی پیــدا میشــدند کــه بــا
جاذبههایــی ،افــراد را بــه عقب بکشــانند
و وابســتگیهای مــادی دنیــا کــه بعضـاً
ســعی بــر ایــن داشــتند کــه انســان
هــا را بــه عقــب بکشــانند لحظــهای
بــرای مانــدن در جبهــه تردیــد نکــرد و
هیچــگاه بــه بهانــه پرداختــن بــه کاری،
حاضــر نشــد بــه پشــت جبهــه برگــردد.
شــهید محالتــی رضــواناهلل تعالــی علیه
نماینــده حضرت امــام (رحمـهاهلل علیه)
در ســپاه همیشــه یکــی از آرزوهایشــان
ایــن بــود کــه بــه گونــهای شــهید
میثمــی را بــرای پانــزده روز بــرای انجام
فریضــه حــج بــه مکــه مشــرف کنــد
ولــی نتوانســت و تعبیــر ایشــان ایــن بود
کــه غبطــه میخــورم کــه نمیتوانــم
چنیــن کاری ،یعنــی انجــام حــج را بــه
ایشــان بقبوالنــم؛ حتــی بــرای زمــان
محــدود .ایشــان میگفــت حــج مــن
اینجاســت .آنجــا خانــه ســنگی اســت
کــه بایــد برویــم و طــواف کنیــم ولــی
مــن در اینجــا خــدا را یافتـهام و خــود او
را زیــارت کــردهام.
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در آنجــا منشــأ اثــر باشــد.

تشکیلگردانرزمیفاتحین

در اوایــل ســال  63در جلســات قــرارگاه
کربــا وقتــی فرماندهــان بــرای ارائــه
گــزارش عملیاتهــا میآمدنــد ،یکــی
از ســخنان آنهــا ایــن بــود کــه وقتــی
در شــبهای عملیــات تیربارهــای
عراقیهــا بــه کار میافتــد گــردان
مــا زمینگیــر میشــود و گــردان
میخوابیــد .میگفتنــد چــه کار کنیــم
و راهــکاری نداریــم؟
نشســتی بیــن مــن ،شــهید میثمــی و
حجــت االســام ذوالنــور برگــزار شــد تــا
ایــن مشــکل برطــرف شــود .تصمیــم بر
ایــن شــد کــه تعــدادی روحانــی رزمــی
تبلیغــی بیاوریــم کــه هــم کار تبلیغــی و
هــم رزمــی باشــد تــا مشــکل برطــرف
شــود .شــخصی بــه نــام ســردار کمیــل
در لشــکر  25کربــا فعالیــت میکــرد و
بــا روحانیون رابطــه صمیمانهای داشــت.
بــه او گفتیــم آقــای کمیــل ،بــرای
عملیــات بعــدی میخواهیــم  300طلبه
تبلیغــی بیاوریــم و شــما آنها را بــه لحاظ
رزمــی آمــاده کنیــد و بــه آنهــا آمــوزش
بدهیــد ،امــا بــه کســی نگوییــد.
در آن زمــان آقــای شــمخانی فرمانــده
نیــروی زمینــی بــود .آقــای ذوالنــور
بــه قــم آمــد ،طلبههایــی را از قــم
آورد و آنهــا آمــوزش دیدنــد و شــدند
طلبههــای رزمــی  -تبلیغــی .در لشــکر
کربــا آموزشهــا را دیدنــد و در شــب
عملیــات ایــن  300طلبــه را در گردانهــا
تقســیم کردیــم کــه بــه محــض
زمینگیــر شــدن گردانهــا تبلیــغ
دینــی را شــروع کنیــم و ایــن صالبــت
و نشــاط را اشــاعه دهیــم .آنهــا آمــوزش
غواصــی هــم دیدنــد .در نهایــت وجــود
ایــن گــردان منجــر بــه شــکلگیری
تیــپ امــام صــادق (ع) شــد.

آلبوم تصاویر

آیت اهلل العظمی بهاءالدینی و شهید میثمی

شهید میثمی و سردار سلیمانی

شهیدان میثمی و خرازی

شهید میثمی در کنار مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی

نوشته مصطفی محمدی
نشر فاتحان
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معرفی کتاب

کتاب تنها  30ماه دیگر
سرگذشت داستانی حجت االسالم والمسلمین
شهید عبداهلل میثمی

آلبوم تصاویر

شهید میثمی در کنار سردار محسن رضایی

شهید میثمی و سردار صفوی

شهیدان میثمی و محالتی

تصاویر این آلبوم از آرشیوهای سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران تهیه شده است.
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امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

امیر آسمانی

امیر سرلشکر شهید عباس بابایی

شــهید عبــاس بابایــی در ســال  1329در یکــی از محــروم تریــن نقــاط شهرســتان قزویــن و در یــک خانــواده مذهبــی بــه دنیــا آمــد .وی پــس از اخــذ دیپلــم ،بــا شــرکت در
کنکــور سراســری در رشــته پزشــکی پذیرفتــه شــد؛ امــا بــه دلیــل عالقــه وافــر بــه خلبانــی ،انصــراف داد و در ســال  1348وارد دانشــکده خلبانــی نیــروی هوایــی شــد .عبــاس
پــس از گذرانــدن دوره مقدماتــی پــرواز ،بــرای تکمیــل فــن خلبانــی و گذرانــدن دوره پیشــرفته ،بــه کشــور آمریــکا اعــزام شــد .پــس از بازگشــت از آمریــکا ،در ســال  1351بــه
عنــوان خلبــان اف 5-در پایــگاه چهــارم شــکاری دزفــول مشــغول بــه خدمــت شــد.
بابایــی در آبــان ســال  1355بــرای پــرواز بــا اف 14-انتخــاب و بــه پایــگاه هشــتم شــکاری اصفهــان منتقــل شــد .عبــاس چنــان مهارتــی در هدایــت اف 14-پیــدا کــرد کــه بــه
عنــوان یکــی از بهتریــن خلبانهــای اف 14-انتخــاب شــد .وی بعدهــا بــا شــهامتی کــه از خــود نشــان داد ،بــرای اولیــن بــار در ایــران ســوختگیری در شــب را بــا ایــن هواپیمــا
انجام داد.
بــا پیــروزی انقــاب شــهید بابایــی بــه همــراه شــهید اردســتانی اقــدام بــه تشــکیل هســته تشــکل خلبانهــای حــزب اللهــی در پایگاههــای تبریــز و اصفهــان میکنــد .پــس از
شــروع جنــگ ،بابایــی همچــون دیگــر تیزپــروازان نیــروی هوایــی حضــوری گســترده و چشـمگیر در جبهههــای جنــگ و عملیــات بــرون مــرزی دارد .یــک ســال پــس از آغــاز
جنــگ بابایــی بــه دلیــل کارآمــدی ،فعالیتهــای شــبانهروزی و رشــادتهایی کــه از خــود نشــان داد ،بــا ارتقــا بــه درجــه ســرهنگ دومــی ،بــه عنــوان فرمانــده پایــگاه هوایــی
اصفهــان منصــوب میشــود .او در نهــم آذر ســال  1362ضمــن ارتقــای درجــه بــه ســرهنگ تمامــی ،بــه عنــوان معــاون عملیــات فرماندهــی نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران منصــوب میشــود.
در نهایت در  15مرداد  1366در عملیات هوایی در سردشت ،هواپیمای وی هدف قرار میگیرد و عباس بابایی به دیدار معبود میشتابد.
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شهید بابایی

عالقهمند به پرواز بود

امیر حسین خلیلی
حضور در جبههها

امیــر خلیلــی :یکــی از ویژگیهــای
شــهید بابایــی ،حضــور در کنــار
بســیجیان بــه عنــوان یــک رزمنــده بود
و ایــن روحیــه وی باعــث شــد تــا ما هم
مشــتاق حضــور در جبهههــا باشــیم.
اســفند مــاه  1362کــه عملیــات خیبــر
در حــال انجــام بــود ،اتفاقــی روی داد
کــه مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد؛ لــذا بــا
یکــی از خلبانــان جنگنــده اف 14-نــزد
شــهید عبــاس بابایــی حضــور یافتیــم و
درخواســت کردیــم کــه اجــازه حضــور
زمینــی در جبهههــای حــق علیــه
باطــل را بــه مــا بدهــد.
شــهید بابایــی نــگاه عمیقــی بــه مــا
کــرد و گفــت :مــا شــما را بیــش از
خانــواده خــود دوســت داریــم!
چنــد ماهــی از آن ماجــرا گذشــته
بــود و همچنــان بــه عنــوان خلبــان
جنگنــده اف 14-مشــغول دفــاع از
آســمان کشــورمان بودیــم؛ یــک روز
فرمانــده پایــگاه هوایــی ،جنــاب عطایی
بــه مــا گفــت کــه شــهید بابایــی از
شــما خواســته اســت کــه بــه منطقــه
عملیاتــی اعــزام شــوید .بــاور نکــردم ،با
شــهید بابایــی تمــاس گرفتــم و گفتــم
کــه بــرای چــه مــا بایــد بــه منطقــه
اعــزام شــویم؟ مــا کــه در زمیــن کاری
از دســتمان برنمیآیــد! شــهید بابایــی
گفت:یادتــان هســت میخواســتید بــه
جبهــه بیاییــد و مــن اجــازه نــدادم،
گفتــم بلــه یــادم هســت .شــهید بابایی
گفت:پــس ســر قــول خــود هســتید؟
جــواب دادم بلــه هســتم.
شــهید بابایــی گفــت :لطفــا بــه منطقه
عملیاتــی اعــزام شــوید؛ چــون خــاک
جبهــه گناهــان را پــاک میکنــد .بــه

امیر علی خاناشرفی

بهتریــن افــرادی کــه میتواننــد از مدیریــت و
فرماندهــی شــهید عبــاس بابایــی در نیــروی
هوایــی ارتــش ســخن بگوینــد ،فرماندهانــی
هســتند کــه ســالها بــا او همــراه بــوده و در
ســختترین لحظــات شــاهد تصمیمگیــری و
فرماندهــی وی بودهانــد.
از ایــن رو بــه ســراغ ســه نفــر از فرماندهــان
ســابق نیــروی هوایــی ارتــش کــه از همرزمــان و
همراهان شــهید عبــاس بابایــی بودنــد ،رفتیم تا
از امیــر آســمانی کشــورمان برایمــان بگوینــد.
در ادامــه ماحصــل گفتوگوهــای مــا را
سرهنگ فریدون علیمازندرانی میخو ا نیــد :

بــه ایــن مســائل نداشــتیم و فقــط
بــه فکــر اهــداف و ارتقــا خــود در
مســائل پــروازی بودیــم؛ تاکتیکهــای
مختلــف خلبانــی را بــه خوبــی تمریــن
میکردیــم و در راســتای پویایــی و
تکامــل گام برمیداشــتیم.

هــر حــال بــه قــرارگاه نجــف ســپاه
اعــزام شــدیم و از آنجــا هــم بــه منطقه
رفتیــم تــا در کنــار بســیجیها باشــیم.
منظم و عالقهمند به پرواز بود
امیــر خــان اشــرفی :عبــاس بابایــی
فــردی بســیار مــؤدب ،بــا اخــاق و
ســلیمالنفس بــود و بــه رغــم مشــغله
کاری و مشــکالتش همــواره تبســم بــر
چهــره داشــت؛ ایشــان معمــوال اهــل
شــوخی و مــزاح نبــود و اگــر هم کســی
میخواســت بــاب شــوخی را بــا وی بــاز
کنــد ،بــا رفتاری بســیار ظریــف و ملیح
بــه طــرف مقابــل میفهمانــد کــه
اهــل شــوخی نیســت .ورزشــکار بــود و
بیــن رشــتههای ورزشــی بیشــتر بــه
والیبــال عالقهمنــد بــود.
عبــاس خــوش قــد و قامــت و ورزیــده
بــود و در طــول مدتــی کــه فرمانــدهاش
بــودم بــه یــاد نــدارم کــه هرگــز
تذکــری فنــی و یــا اخالقی بــه وی داده
باشــم؛ او بســیار منظــم و اهــل مطالعــه
و عالقهمنــد بــه پــرواز بــود.
در آن زمــان مــا  5روز در هفتــه کار
میکردیــم و دو روز آخــر هفتــه را
تعطیــل بودیم؛ البتــه این  5روز شــامل
پروازهــای شــب و روز میشــد .در
محیــط بســته پایــگاه شــکاری اصفهان
کــه در  35کیلومتــری شــهر واقــع بــود
بــه دور از هیاهــوی دنیــای خــارج ،در
حــال خدمــت و انجــام وظایــف بودیــم
و اصــا نمیدانســتیم در بیــرون از
پایــگاه چــه خبــر اســت.
خصوصــاً اینکــه از مســائل اقتصــادی
کــه قشــر وســیعی از مــردم بــا آن
مواجــه بودنــد دور بودیــم؛ چــون از
نظــر مالــی تامیــن بودیــم نیــازی
فرماندهان

فرمانده میگفت مانند عباس باشید
ســرهنگ مازندرانــی :از ســال 1353
وارد پایــگاه دزفــول شــدم .پــس از
اتمــام دوره پــروازی بــا هواپیماهــای
اف 5-بــا شــهید بابایــی در یــک گردان
بودیــم؛ در گــردان  42شــکاری پایــگاه
چهــارم شــکاری دزفــول (وحدتــی
ســابق) .البتــه قبــل از اینکــه وارد
گــردان  42شــکاری شــوم ،در گــردان
 41آموزشــی اف 5-بــودم بــا عبــاس
آشــنا شــدم.
اوایل ســال  56شــهید بابایــی وارد دوره
آموزشــی اف 14-شــد و مــن نیــز در
آذر مــاه همیــن ســال وارد دوره شــدم و
بــا هــم بودیــم تــا روزی کــه عبــاس بــه
شــهادت رســید .آن زمــان (اوایل ســال
 )56مــن و عبــاس جــزو کســانی بودیم
کــه بــرای آمــوزش اف 14-انتخــاب
شــدیم؛ امــا مــن بنــا بــه دالیلــی
همزمــان بــا عبــاس در دوره حاضــر
نشــدم و آذر مــاه وارد دوره شــدم.
مــن و عبــاس پروازهــای مشــترک
زیــادی را بــا همدیگــر انجــام دادیــم.
معمــوال روزی بیــن دو تــا ســه ســورتی
پــرواز داشــتیم .یــک ســورتی یــا
آمــاده بودیــم و اســکرامبل میدادیــم
و یــا کاروان میدادیــم .ایــن بــود
کــه همیشــه بــا هــم بودیــم .یعنــی از
ســاعت شــش صبــح کــه وارد گــردان
میشــدیم تــا پنــج و شــش بعــد از
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ظهــر ،اگــر پــرواز شــب نداشــتیم بــا
هــم بودیــم .مــن بــه نســبت دیگــران
بــا عبــاس ارتبــاط نزدیکتــری داشــتم
و میتــوان گفــت تنهــا کســی کــه بــا
شــهید بابایــی بــا ت ـ ه لهجــه شــیرین
قزوینــی مــزاح میکــرد ،مــن بــودم.
پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی اف-
 14در گــردان  81شــکاری پایــگاه
اصفهــان (خاتمــی ســابق و منطقــه
شــهید بابایــی فعلــی) هــر دو بــه
عنــوان خلبــان شــکاری مشــغول انجام
وظیفــه شــدیم.
در بــدو کارمــان در پایــگاه دزفــول
بــا هواپیماهــای اف A 5-و اف5-
 Bپــرواز مــی کردیــم؛ امــا از زمانــی
کــه هواپیماهــای اف E 5-در نهاجــا
بکارگیــری شــد ،بــه پایــگاه چهــارم
رفتیــم ،تــا دوره آموزشــی آن را
بگذرانیــم.
عبــاس از قبــل از انقــاب یــک انســان
متدیــن بــود؛ در همــه برنامههــا
شــرکت میکــرد و مســائلی را کــه
بایــد ،رعایــت میکــرد .جنــاب ســروان
احمــد ســپری فرمانده گردان ،همیشــه
ســرکوفت عبــاس را بــه مــا مــیزد؛
چــون در پایــگاه کــه بودیــم و در حالت
اســکرامبل نبایــد لباسهــای پــروازی
از مــا جــدا میشــد ،امــا عبــاس ســر
ظهــر پوتینــش را در مــیآورد و نمــاز
میخوانــد و جنــاب ســروان ســپری
بــه مــا توصیــه میکــرد کــه مثــل
عبــاس باشــیم.
ابتکار شهید بابایی
امیــر خلیلــی :هیــچ راداری قــادر بــه
رصــد جنگندههــا نبــود و رســیدن

بــه مرزهــای بیــن المللــی و جــاده
العمــاره بــرای رزمنــدگان مشــکل
بــود ،لــذا بــرای اینکــه ایــن نقــص
برطــرف شــود ،شــهید بابایــی دســت
بــه ابتــکار زده بــود.
شــهید بابایــی از مــا خواســت کــه
بــا یــک دســتگاه بیســیم در نقــاط
مختلــف هورالهویــزه مســتقر شــویم و
بــا چشــم و بیســیم ،هواپیماهــا را در
آســمان رصــد کنیــم .اگــر هواپیمــای
خــودی بــود ،راهنمایــی کنیــم کــه
هواپیماهــای متجــاوز را مــورد هــدف
قــرار دهنــد و یــا اگــر هواپیماهــای
متجــاوز خواســتند تهدیــدی بــرای
هواپیماهــای خــودی باشــند و یــا
آنهــا را غافلگیــر کنند ،دســتورالعمل
بدهیــم تــا جنگندههــای خــودی
اســیر غافلگیــری هواپیماهــای
متجــاوز نشــوند.
ماموریــت مــا یــک هفتــه از صبــح
تــا غــروب طــول کشــید و پوشــش
هوایــی بــه صــورت منظــم در کل
منطقــه هورالعظیــم و هورالهویــزه
انجــام شــد و  17هــزار نیــرو
توانســتند بــدون هیچگونــه تهدیــدی
در ایــن منطقــه تــردد داشــته باشــند
و بــه پیشــرویهای خــود ادامــه
دهنــد.
پشتیبانی از نیروهای سپاه و بسیج
امیــر خــان اشــرفی :بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی ،بــه فرماندهــی
پایــگاه شــکاری اصفهــان منصــوب
شــدم .یــک روز عبــاس را دیــدم
کــه بــه طرفــم میآیــد؛ ایشــان
در برخوردهایــی کــه بــا دیگــران و
خصوصــا بــا ارشــدها داشــت ،بســیار
متواضعانــه رفتــار میکــرد؛ همیــن
طــور کــه ســرش پاییــن بــود بــه
مــن گفــت« :یــک خواهشــی از شــما
دارم»؛ مــن گفتــم عبــاس جــان بفرما
در خدمتیــم؛ او گفــت «خواهــش
دارم شــما رزمنــدگان ســپاهی و
بســیجی را کــه در اصفهــان هســتند،
پشــتیبانی کنیــد»؛ گفتــم چــه نــوع
پشــتیبانی مدنظــر شماســت؟ عبــاس
گفــت «اینهــا بــرای حمــل و نقــل

زمینــی را در پایــگاه هشــتم شــکاری
(کــه آن زمــان پایــگاه خاتمــی نــام
داشــت) مســتقر کــرده بودنــد .حتــی
در مقابــل گــردان  82کــه مــا جــزو
آن بودیــم بــه فاصلــه تقریبــی 10
متــری درب گــردان یــک تانــک
مســتقر کــرده بودنــد کــه لولــه تانــک
بــه ســمت گــردان مــا بــود ،و ایــن
یــگان بــه عنــوان یکــی از عوامــل
حکومــت نظامــی در آنجــا حضــور
داشــت.
در کــوران انقــاب ،گــوش دادن بــه
اخبــار رســانههای بیگانــه بــرای مــا
ممنــوع بــود؛ امــا بچههــا شــبانه
اخبــار ایــن رســانهها را ضبــط و صبــح
روز بعــد بــرای همــه بچههــا پخــش
میکردنــد.
در آن دوران کارهایــی کــه هــر کــس
در مســیر پیشــبرد اهــداف انقــاب
بایــد انجــام م ـیداد ،مشــخص شــده
بــود و طبــق برنامــه بــه انجــام
کارهــای خــود میپرداختیــم.
اخبــار خــاص را از پــدرم کــه
بازنشســته گارد شاهنشــاهی بــود بــه
دســت میآوردیــم و ایشــان لحظــه
بــه لحظــه تغییــرات و جابجاییهــا
را بــه مــن انتقــال مــیداد؛ بنــا بــر
ایــن ،اطالعــات مــا از کســانی کــه در
تهــران مســتقر بودنــد ،دقیقتــر بــود.
اقدامــات مــا نیــز بــر اســاس همیــن
اطالعــات انجــام میشــد.
شــهید بابایــی هــم در روزهــای
نزدیــک بــه پیــروزی انقــاب،
ارتباطاتــش را بــا مهرههــای اصلــی
انقــاب کــه در اصفهــان بودنــد،
برقــرار کــرده بــود.

وســایل و مســافرانی کــه دارنــد نیــاز
بــه کمــک شــما دارنــد ،لطفــا در
صــورت امــکان بــا هواپیمــای ســی
 130کــه در اختیــار داریــد نیازشــان
را برطــرف کنیــد»؛ مــن هــم گفتــم
اشــکالی نــدارد ،اگــر شــما تاییــد
میکنیــد مــا کمکشــان میکنیــم؛
چــون آن زمــان مــا شــناختی از ســپاه
و نــوع ســازماندهیاش نداشــتیم و
ارتــش هــم اصــ ً
ا اجــازه نداشــت
کــه در مســائل سیاســی وارد شــود و
یــا اینکــه خــارج از چــارت ســازمانی
عمــل کنــد .ایــن بــود کــه مــا خیلــی
نســبت بــه تحــوالت آگاهی نداشــتیم
و بیشــتر در پایــگاه بــه رســالتی کــه
داشــتیم ،میپرداختیــم.
طبــق قولــی کــه بــه عبــاس دادم در
چنــد نوبــت خانوادههــای پاســداران
و بســیجیان را بــه انضمــام اســباب
و وسایلشــان و حتــی ادوات نظامــی
ســپاه همچــون تــوپ و تانــک و دیگــر
تسلیحاتشــان جابهجــا کردیــم؛
تــا اینکــه مــن بــه تهــران منتقــل
شــدم و عبــاس بــه ســمت فرماندهــی
پایــگاه اصفهــان منصــوب شــد.
بابایــی بعــد از اینکــه خــودش
فرمانــده پایــگاه اصفهــان شــد ،بــاز
هــم ایــن خدمــت را بــه پاســداران و
بســیجیان و خانوادههــای آنــان ارائــه
میکــرد.
ارتباطشهیدباباییبانیروهایانقالبی
ســرهنگ مازندرانــی :میتوانــم
بگویــم پایــگاه اصفهــان سیاســی-
نظامیتریــن پایــگاه نظامــی ایــران
بــود؛ چــون طیفهــای مختلــف در
آنجــا نفراتــی را بــه عنــوان طرفــداران
خــود داشــتند.
بــه خاطــر وضعیــت خــاص اصفهــان،
در ایــن شــهر شــش مــاه زودتــر از
ســایر مناطــق کشــور حکومــت نظامی
اعمــال شــده بــود .فکــر میکنــم آن
زمــان ســرتیپ ناجــی فرمانــدار
نظامــی اصفهــان بــود؛ کــه از افســران
بخــش توپخانــه و موشــکهای
اصفهــان بــود.
آن زمــان یــک یــگان از نیــروی

امیر سرتیپ بقایی:

فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش

شــهید بابایــی انســانی اســتثنایی ،ویــژه
و خــاص بــود کــه ســه روز قبــل از
شــهادتش بنــده در خدمتــش بــودم .ســه
روز قبــل از شــهادتش بــا هــم بــه همــدان
رفتیــم و ســپس بــه تبریــز رفــت و آخریــن
پــروازش را انجــام داد و در نهایــت در روز
جمعــه و عیــد ســعید قربــان و در وقــت
اذان ظهــر بــه شــهادت رســید.
یکــی از دغدغههــای شــهید بابایــی

عاشق مبارزه با منافقین بود
امیــر خــان اشــرفی :رونــد کاری مــن
بــه ایــن ترتیــب بــود کــه اگــر طــرح
یــا ماموریتــی براســاس دادههــای
اداره دوم ســتاد مشــترک بــه دســتم
میرســید ،بایــد آن را بررســی کــرده
و متناســب بــا آن دســتورالعملهایی
صــادر میکــردم و بــه پایگاههایــی
کــه از نظــر مســافت در نزدیکتریــن
نقــاط بــه اهــداف قــرار داشــتند

میفرســتادم ،تــا نقاط حســاس و حیاتی
دشــمن را در زمــان مقــرر منهدم کنند،
کــه در نهایــت همــه اینهــا را بایــد
شــهید بابایــی تاییــد و ســپس فرمانــده
نیــروی هوایــی رؤیــت و امضــا کــرده و
در مرحلــه آخــر بــه پایــگاه مــورد نظــر
ابــاغ میکردنــد.
در یکــی از ماموریتهایــی کــه مــا
بــرای پایــگاه تبریــز تعییــن کــرده
بودیــم ،بــه مــا اطــاع داده بودنــد در
مختصــات جغرافیایــی واقــع در منطقه
اربیــل عــراق «مســعود رجــوی»
ســرکرده منافقیــن در یــک منــزل
مســکونی مســتقر و پنهــان شــده
اســت؛ لــذا دســتور دادنــد تــا نیــروی
هوایــی آن محــل را بمبــاران کنــد
کــه طبــق بررســیهای انجــام شــده،
نزدیکتریــن پایــگاه جهــت اجــرای
ایــن عملیــات تبریــز بــود .مــا دســتور
پــروازی را در ایــن خصــوص بــه پایــگاه
تبریــز صــادر کردیــم و طبــق معمــول
عبــاس هــم بــه عنــوان معــاون عملیات
بایــد آن را امضــا میکــرد.
هنگامــی کــه عبــاس نامــه را خوانــد،
متوجــه شــد کــه آن لحظــه حســاس
کــه همیشــه انتظــارش را میکشــید
فــرا رســیده اســت ،لــذا بــدون اینکــه
بــه کســی خبــر بدهــد شــبانه آمــاده
میشــود و خــودش را بــا اتوبــوس
بــه تبریــز میرســاند و چــون در
آن مقطــع معــاون عملیــات یعنــی
شــخص ســوم نیــروی هوایــی کشــور
اســت ،دســتور میدهــد بــه جــای
هواپیمــای اف  5تــک کابیــن یــک
هواپیمــای اف  5دو کابیــن را مجهــز
کننــد تــا خــودش هــم در اجــرای
ایــن عملیــات ســهیم باشــد.
عبــاس کــه بــه امــام (ره) و انقــاب
ارادت خاصــی داشــت ،میخواســت
در نابــودی دشــمنان اصلــی نظــام و
انقــاب یعنــی منافقیــن کــوردل و
ســرکرده آنــان نقــش داشــته باشــد ،از
ایــن رو بــرای اینکــه رســالت خــود را
بــه درســتی انجــام دهــد ،حاضــر نشــد
در تهــران بمانــد و از دور قضایــا را
دنبــال کنــد؛ لــذا خــود را بــه مخاطــره
انداخــت.

دغدغه بابایی حفظ بیت المال بود
ایــن بــود کــه در دوران خدمتــش هیــچ
خســارتی بــه بیــت المــال وارد نشــد .اتفاقا
نحــوهی شــهادت او نیــز بــه گون ـهای بــود
کــه خســارتی بــه هواپیمایــش وارد نشــد و
تنهــا طلــق کانویــی جنگنــدهاش آســیب
دیــد.
مــن بــه عنــوان یکــی از همرزمــان شــهید
بابایــی خاطــرات ناگفتــهی بســیاری
در رابطــه بــا ایــن شــهید بزرگــوار دارم.
فرماندهان
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همیشــه در دعایــم از شــهید بابایــی
خواســتهام کــه بــه خوابــم بیایــد و اذن
نوشــتن بــه مــن بدهــد و تــا زمانــی
کــه آرزویــم بــرآورده نشــود ایــن کار را
نخواهــم کــرد .ولــی در خصــوص شــهید
بابایــی تنهــا یــک جملــه میتوانــم بگویــم
و آن ایــن اســت کــه وی بــه اذن پــروردگار
از فرماندهــان نیروهــای بســیج امــام زمــان
(عــج) خواهــد بــود.
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سید باقر
سردار شهید سیدباقر طباطبایینژاد

شــهید طباطبایــی ن ـژاد در ســال  1341در يكــي
از محلــه هــاي جنــوب شــهر تهـران در خانـوادهاي
روحانــي متولــد شــد .در ســنين نوجوانــي در كنــار
فعاليتهــاي مذهبــي و پخــش اعالميــه ،نــوار،
عكــس و رســاله حضــرت امــام خمينــي(ره) در
نبردهــاي مســلحانه خيابانــي شــركت ميكــرد و
در ايــن راه از هيــچ خطــر و رنجــي نمــي هراســيد.
بــا پيــروزي انقــاب و تاســيس كميتــه انقــاب
اســامي ،بــه عضویــت ایــن نهــاد درآمــد .پــس از
گذشــت يــك هفتــه از جنــگ تحميلــي ،همـراه با
عــدهاي عــازم كردســتان شــد.
در مــدت هشــت ســال مبــارزه خســتگي ناپذيــر
در محورهــاي غربــی كشــور ،بــا مســئوليتهاي
متفــاوت ماننــد مســئوليت پرســنلي ســتاد غرب،
فرماندهــي ســپاه ســقز ،فرماندهي ســپاه باختـران،
فرماندهــي ســپاه پــاوه و فرماندهــي قـرارگاه نصــر،
بــه دفــاع از آرمانهــاي واالي انقــاب اســامی
پرداخــت.
شــهید طباطبایــی نــژاد بــا وجــود آن همــه
مجاهــدت خالصانــه و مســتمر ،دلــش در عالــم
ديگــري بــود و ناراحــت از اينكــه چرا پس از هشــت
ســال حضــور در صحنههــاي ايثــار و شــهادت و
مصاحبــت بــا ابـرار ،هنــوز در ايــن دنيــاي خاكــي
باقــي و بــه فيــض شــهادت نايل نيامــده اســت .لذا
بــا ابتهــال و تضرع به آســتان ربوبي طالب شــهادت
بــود ،تــا اينكــه لطــف حــق شــامل حالــش شــد و
در پنجــم مــرداد  1367در حالــي كــه عــازم عمــق
خــاك عـراق بــود ،بــا عــدهاي ديگــر از همرزمانش،
در كميــن بعثيهایگرفتــار و پس از نبردي ســخت
بــه درجــه رفيــع شــهادت نايــل آمــد و در ج ـوار
حــق مــاوی گزيــد.

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان
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سیدباقر

اطمینانی برای فرماندهان در صحنه نبرد بود
سردار سرلشکر ایزدی

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس است که در
دفاع از غرب کشور نقش مهم و اثرگذاری داشته است.
سرلشکر ایزدی در سالهای دفاع مقدس در سمت فرماندهی قرارگاه نجف ضمن برقراری
امنیت در غرب کشور ،نقش مهمی در مقابله با دشمن بعثی داشت .قرارگاه نجف نیز متشکل
از رزمندگانی بود که در سرزمین مجاهدتهای خاموش به ایثار و جانفشانی پرداختند .یکی
از آن رزمندگان و فرماندهان سردار شهید سیدباقر طباطبایینژاد بود که فرمانده قرارگاه نصر
بود و در غرب غریب حماسه آفرید و آسمانی شد.
در ادامه گفتار سرلشکر ایزدی در خصوص برخی از شهدای غرب کشور و به خصوص سردار
شهید طباطبایینژاد را میخوانید:
شــهید طباطبایــی نــژاد کــه بنــده
افتخــار همرزمــی بــا ایشــان را داشــتم
از کســانی بــود کــه بــر عهــد و پیمانی
کــه بــا خــدای خویــش بســته بــود،
ایســتاد و بــه شــرف شــهادت نائــل
شــد .مــن در ابتــدا بــه  3شــهید در
عرص ـهی دفــاع مقــدس در ســرزمین
مجاهدتهــای خامــوش اشــارهای
خواهــم داشــت کــه بیانگــر عشــق
آنــان بــه حضــرت دوســت اســت.
ســردار شــهید محمــد بروجــردی یــک
روز قبــل از شــهادتش مــن را صــدا زد و
گفــت اگــر شــهید شــدم ،صبــر داشــته
بــاش .ایــن آخریــن جملـهی او بــه من
بــود و فردای آن روز به شــهادت رســید.
دوم شــهید ناصــر کاظمــی کــه بــا هــم
بودیــم ،بــه مــن گفــت کــه میخواهــم
گلول ـهای بــر پیشــانیام اصابــت کنــد
و بــه شــهادت برســم و در عملیــات
پیرانشــهر و سردشــت اینگونــه بــه

شــهید قاســم نصراللهــی اســت کــه در
ارتفاعــات غــرب یــک تنــه بــه مصــاف
ارتــش بعثــی رفــت و بــه شــهادت
رســید.
و ســومین شــهید ســردار شــهید
ســیدباقر طباطبایینــژاد عزیــز و
دوســت داشــتنی بــود .مــا در قــرارگاه
نجــف خدمــت ایشــان بودیــم و وی
جانشــین قــرارگاه بــود .آن موقــع
عــراق دفــاع متحــرک را آغــاز کــرده
بــود .منطقــه تحــت پوشــش قــرارگاه
نیــز وســیع بــود و بــه شــدت در ایــن
منطقــه درگیــر بودیــم .امــا حضــور
ایــن عزیــز یــک اســتوانه محکــم در
قــرارگاه نجــف بــود.
او از بیــت شــهدا و روحانیــون بــود و
از جوانــی در فعالیتهــای مبارزاتــی
ضــد رژیــم پهلــوی حضــور داشــت.
پــس از آن نیــز در مقابلــه بــا
ضدانقــاب بســیار نقــش داشــت .در

شــهادت رســید .در عملیــات کربــای
 5نیــز ،حســین خــرازی همیــن حــال
را داشــت .او بــه یــک بســیجی کــه در
حــال شــهادت بــود ،گفــت :مــن را در
پیشــگاه حضــرت حــق شــفاعت کــن و
در همــان عملیــات خــودش نیز شــهید
شــد .شــهدا بــا چنیــن حالــی بــه دیدار
حضــرت حــق شــتافتند.
همچنیــن بایــد از ســه شــهید دیگــر
یــاد کنــم کــه مــن همیشــه بــه فکــر
ایــن  3شــهید اســوه هســتم .اینــان
عاشــق شــهادت بودنــد .ایــن ســه
شــهید در روزهــای آخــر دفــاع مقدس
کــه بــاب جهــاد در حــال بســته شــدن
بــود ،بــه شــهادت رســیدند .یکــی
ســردار شــهید غالمرضــا صالحــی
بــود کــه در عملیــات کربــای 5
صحنههــای خونبــاری را شــاهد
بــود و مجــروح شــد .او واقعــاً بــه
فکــر شــهادت بــود .دیگــری ســردار

گفتوگو

سردار عظیمی:

فرمانده قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه

تالش برای معرفی نقش قرارگاه نجف در دفاع مقدس

مقــر قــرارگاه نجــف در دفــاع مقــدس،
ســتاد فرماندهــی کنونــی ســپاه نبــی
اکــرم (ص) کرمانشــاه اســت.
در خصــوص تاریــخ شــفاهی ایــن قــرارگاه
و گــردآوری مســتندات آن کار مشــخصی
انجــام نشــده اســت .البتــه توســط برخــی
ناشــران و ســازمانها کارهایــی انجــام
شــده اســت؛ امــا تــاش خواهــد شــد تــا
تاریــخ قــرارگاه نجــف و ســپاه منطقــه
هفــت و نقــش نیروهــای ایــن قــرارگاه در

غــرب نیــز بــا روحیـهای کــه شــباهت
زیــادی بــه شــهید بروجــردی داشــت
هــرگاه کاری بــه او واگــذار میشــد
بــدون امــا و اگــر اقــدام میکــرد.
او تیــپ حمــزه سیدالشــهدا (ع) را
بــه وجــود آورد و نســبت بــه بســیج
مردمــی اقــدام کــرد.
او بــا اخــاق عالــی و نفــس مطمئنــه
اگــر در مجموعــه برایــش امــری پیــش
میآمــد کــه عالقهمنــد نبــود ولــی
دســتور فرماندهــی بــود بــا طیــب
خاطــر و رضایــت میپذیرفــت و
عمــل میکــرد .در شــرایط ســختی
کــه در عملیــات کربــای ،1فتــح
مهــران و ...بــه وجــود آمــد ،کســی
کــه بســیار کارســاز و اطمینانــی بــرای
مــا در صحنههــای نبــرد بــود ،همیــن
ســردار پرافتخــار بــود .لــذا شــاهد
پیروزیهــای بــزرگ در صحنههــای
دفــاع مقــدس بودیــم.

دفــاع از غــرب غریــب بــه نــگارش درآیــد
و فرماندهــان شــهید جبهههــای غــرب
کشــور در دفــاع مقــدس و پــس از آن
همچــون ســردار شــهید محمــد بروجردی،
ســردار شــهید نورعلــی شوشــتری ،ســردار
شــهید ســعید قهــاری ســعید ،ســردار
شــهید ســیدباقر طباطبایینــژاد و ...بــه
جامعــه معرفــی شــوند.
البتــه مــا اکنــون پیگیــر مســائلی در
رابطــه بــا حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای
فرماندهان
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دفــاع مقــدس و راهیــان نــور در غــرب
کشــور هســتیم کــه در ایــن فعالیتهــا،
بــه معرفــی نقــش رزمنــدگان و فرماندهــان
غــرب کشــور در دفــاع از مرزهــای ایــران
اســامی خواهیــم پرداخــت .انجــام
اقدامــات عمرانــی ،زیرســاختی و رفاهــی
بــرای حضــور مــردم در یادمانهــای
غــرب کشــور در طــول ســال از مهمتریــن
اقدامــات قــرارگاه نجــف نیــروی زمینــی
ســپاه در ایــن راستاســت.
فروردین 97

شهید طباطبایینژاد
به مردم اعتماد داشت
سردار کارگر

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

مرداد ماه سال  ،94مراسم گرامیداشت سردار شهید «سیدباقر طباطبایی نژاد» با حضور جمعی از فرماندهان
ارشد نیروهای مسلح و وزیر اطالعات در مسجد الزهرا (س) تهران برگزار شد .یکی از سخنران این مراسم سردار
سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و از همرزمان این شهید
بزرگوار بود که در ادامه سخنان سردار کارگر در خصوص شهید طباطبایینژاد را میخوانید:

بــا شــهید طباطبایــی نــژاد بســیار
مانــوس بــودم و خاطراتــی زیــادی
از ایشــان بــه یــاد دارم .یکــی از
ویژگیهــای فرماندهــی ایــن شــهید
تعامــل بــا مــردم بــود .اوایلــی کــه
بــه خدمــت ایشــان رفتــه بــودم و
ســمت جانشــینیاش را در منطقــه 7
ســپاه پذیرفتــه بــودم ،ایشــان بــه مــن
گفــت بیــا بــه یــک مجلــس عروســی
در کرمانشــاه برویــم .مــن گفتــم کــه
مــن دعــوت نیســتم؛ امــا او گفــت
کــه تــو هــم دعوتــی .مــن بــه همــراه
ایشــان رفتــم .در آن مجلــس شــهید
طباطبایــی نــژاد بــا همــه روبوســی
و خــوش و بــش کــرد و مــن خیلــی
رســمی ســام کــردم .بــه او گفتــم:
شــما هم ـهی اینهــا را میشناســید؟
گفــت :نــه .گفتــم :دامــاد را چــی؟

بــود هــم همیــن رویــه را داشــت و
مــردم وی را ســتایش میکردنــد.
همچنیــن بایــد از صبــر و بردبــاری
شــهید طباطبایینــژاد یــاد کــرد .صبــر
و بردبــاری در او مــوج مــیزد .گاهــی
اوقــات برخــی بــه او توهیــن میکردنــد؛
امــا او هیــچ واکنشــی نشــان نمــیداد
و بــا مهربانــی برخــورد میکــرد .بــه
مــردم فــوق العــاده اعتمــاد داشــت .او بــا
خانــواده بــه مناطقــی از پــاوه و جوانــرود
میرفــت و در مراســمهای دعــای
کمیــل مــردم شــرکت میکــرد .ایــن
را هــم بایــد بگویــم کــه ایــن شــهید
بزرگــوار صــدای خوبــی داشــت و بــا آن
صــدای زیبــا قــرآن و دعــا میخوانــد.
ســال  62ضــد انقــاب بیــن ســنقر
و بیســتون کمیــن کــرده بــود .مــا
شـبهای جمعــه بــه ســنقر میرفتیــم.
یــک شــب همــراه بــا شــهید داودآبــادی
بــه آنجــا رفتیــم کــه جــاده مالــرو بــود
و صبــح زود بــه ارتفاعــی در نزدیکــی
یــک روســتا رســیدیم کــه شــب قبلش
ضدانقــاب بــه آنجــا حملــه کــرده بــود.
خانمــی یــک ســینی نوشــیدنی بــرای
مــا آورد .مــن مطمئــن نبــودم کــه
بخــورم امــا شــهید طباطبایــی نــژاد که
آنجــا بــود ســریع برداشــت و نوشــید.
مــن شــاکی شــدم کــه چــرا رعایــت
نکــردی .گفــت :ایــن خانــم زحمــت
کشــیده اســت و بایــد بــه آنــان اعتمــاد
داشــته باشــیم.
شــهید طباطبایــی نــژاد همچنیــن
اعتمــاد بــه نفــس باالیــی داشــت .یــک
وقــت در منطقــه  7جلســه برگزار شــده
بــود کــه شــهیدان همــت ،متوســلیان
و ناصــر کاظمــی نیــز حضــور داشــتند.
موقــع نمــاز بــه شــهید بروجــردی
اصــرار میکردنــد کــه جلــو بایســتد و
نمازجماعــت بخوانــد .ســیدباقر آن وقت

گفــت :دامــاد را هــم نمیشناســم؛
بچههــا گفتنــد دامــاد فامیــل یکــی
از پاسدارهاســت و تمــاس گرفتــه بــود
کــه برویــم .مــن نیــز بــا شــما بــه ایــن
مجلــس آمــدم.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای مدیریتــی
و فرماندهــی شــهید طباطبایینــژاد
همدلــی و همزبانــی بــود .در کرمانشــاه
بیــن گروههــای سیاســی اختالفــات
زیــاد در وجــود داشــت .او نیــز فــارغ
از ایــن دعواهــا در جلساتشــان شــرکت
میکــرد .مــن نیــز بــه همــراه او
میرفتــم .یــک بــار بــه منــزل فــردی
رفتیــم کــه اکنــون پدر شــهید اســت و
در ســفری کــه بــه کرمانشــاه داشــتم،
مــن را دیــد و آن دیــدار را یــادآوری
کــرد .شــهید طباطبایی نــژاد در دورهای
کــه فرمانــده ســپاههای ســنقر و پــاوه

سردار شهید طباطبایینژاد و سردار بهمن کارگر
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 19ســالش بــود ،وارد اتــاق شــد و رفــت
جلــو ایســتاد و اهلل اکبــر گفــت.
دیگــر ویژگــی شــهید طباطبایــی نــژاد
مــدارا بــا خانــواده و فرزندان بود .شــهید
بروجــردی تقســیم بنــدی کــرده بــود
تــا فرماندهــان غــرب قبــل از نمازجمعه
شــهرها ســخنرانی کننــد .ســیدباقر قرار
بــود در کنــگاور ســخنرانی کنــد .علــی
پســرش کــه بســیار پرجنــب و جــوش
بــود نیــز بــه همــراه خــود بــرده بــود و
او را زیــر تریبــون گذاشــته بــود .در تمام
مدتــی کــه او داشــت صحبــت میکــرد،
علــی پــای پــدرش را قلقلــک م ـیداد؛
امــا او نــه تنهــا بــه روی خودش نیــاورد،
حتــی فرزنــدش را هــم مــورد ســرزنش
قــرار نــداد.
یــک شــب بــه همــراه ســردار شــمس
(ســردار نقــدی) کــه آن وقــت فرمانــده
لشــکر بــدر بــود و مــن معــاون ســردار
ایــزدی در قــرارگاه نجــف بــودم بــه
خانــه ســیدباقر دعــوت شــدیم .فرزندان
ایشــان تمــام ســفره را بــه هــم ریختند
و بعــدش نیــز رختهــای خانــه را
بــه هــم ریختنــد ،امــا ســیدباقر بــا
فرزندانــش مــدارا کــرد.
در عملیاتهــای کربــای 4 ،1و 5
کــه در ســال  65برگــزار شــد ،ســردار
ایــزدی بــه ســیدباقر گفــت کــه در
قــرارگاه بمــان؛ بــا وجــود اینکــه خیلــی
دوســت داشــت در عملیــات باشــد،
امــا بــه دســتور عمــل کــرد .شــهید
طباطبایــی نــژاد اهــل تکلــف نبــود.
در خــوردن و خوابیــدن هیــچ تکلفــی
نداشــت و تعلقــی نیــز بــه دنیا نداشــت
و عاقبتــش شــهادت شــد .افتخــار
میکنــم کــه بــا ایشــان بــودم و حتــی
دو ســه ماهــی نیــز خانوادگــی بــا هــم
زندگــی کردیــم .ســیدباقر حقــش بــود
کــه شــهید شــود.

آلبوم تصاویر
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وصیتنامه

لحظهاي غفلت نكنيد كه دشمنان اسالم در كمين هستند .به
تبعيت از فرمان امام در صحنه بوده و هميشه تابع و مطيع
فرمان واليت فقيه باشيد تا از لغزشها و ضربات و لطمات
مصون بمانيد.
 ...بكوشيد قلم و قدم و تالش و كالم و همه اعمالمان در جهت
رضاي خدا و استحكام جمهوري اسالمي و پيشرفت انقالب
اسالمي باشد.

امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

شهید مظلوم

سردار شهید یوسفرضا ابوالفتحی
در نخســتین روز فرورديــن  1334عطــر گل محمــدي فضــاي روســتاي عســگرآباد از توابــع شهرســتان نهاونــد را پر كرد و كودكي آســماني
بــا نــام يوسـفرضا در خانــوادهاي كشــاورز چشــم بــه جهــان گشــود .هنــوز دو ســال از طلــوع زندگـياش نگذشــته بــود كــه بــه دليــل
اختــاف خانــوادهاش بــا اربــاب ده بــه روســتاي «شــعبان» مهاجــرت كردنــد .يوســف رضــا دوران كودكي را به ســختي ســپري کــرد و پس
از اتمــام دوره دبســتان بــراي ادامــه تحصيــل بــه تهــران رفت و بــا فرزندان خانــواده آيت اهلل پســنديده بــرادر امام (ره) آشــنا شــد .ابوالفتحي
پــس از مدتــي توانســت در دانشســراي تربيــت معلــم بــه تحصيــات عاليه خــود ادامــه دهد .بــا آغــاز غائله كردســتان ،به فرمــان امــام (ره)
بــه آن ديــار رفــت .ولــي همزمــان بــا حملــه رژيــم بعثــي عازم خوزســتان شــد.
او حتــي زمانــي كــه بــه شــهر بــاز ميگشــت ،بــه همــراه بــرادران كميتــه انقالب اســامي مشــغول مبــارزه با ضــد انقــاب و منافقيــن بود
و تنهــا زمانــي آرامــش يافــت كــه بــه علــت جراحــت وارده بــه پايــش توســط منافقين در بيمارســتان بســتري شــد .ســردار ابوالفتحــي در
انــدك زمانــي بــه ســمت مســئولیت عمليــات كميتــه انقــاب اســامی منصــوب شــد .او در طــول حضــورش در كميتــه ،مســئوليتهاي
مختلفــي از جملــه فرماندهــي يــگان حفاظت از شــخصيتها و اماكــن مهــم ( ،)1363فرماندهي يــگان دريايــي ( ،)1366مســئول فرماندهي
قــرارگاه محمــد رســولاهلل (ص) در زمــان مبــارزه بــا اشــرار و قاچاقچيــان شــرق كشــور ( ،)1367فرمانده نيــروي انتظامي ســمنان ،فرمانده
نيــروي انتظامــي فــارس ،فرمانــده نيــروي انتظامــي تهــران بــزرگ و بــار ديگــر فرماندهي نيــروي انتظامي اســتان فــارس را برعهــده گرفت.
وي همچنيــن در زمــان خدمــت در اســتان فــارس توســط قاچاقچيــان مــواد مخــدر از ناحيه پا مجــروح و چهار ماه در بيمارســتان بســتري
شــد و پــس از ســه عمــل جراحــي بهبــود يافــت .ســرانجام ســردار ابوالفتحــي پــس از ســالها جهــاد و مبــارزه در تاريــخ  1378/12/11در
شــب ازدواج فرزنــدش بــر اثــر ســقوط هليكوپتــر در «درياچــه مهارلــو» در حيــن انجــام ماموريت به شــهادت رســید.
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یوسف علی

گزارش گفتوگو

مســیر رســیدن بــه خانـ ه شــهید ابوالفتحــی را چنــد بــار از روی گوشـیام مــرور میکنــم .یــک بــار بــه دوســتم میگویم.
یــک بــار بــرای راننــده میخوانــم .یــک بــار بــرای دوســت دیگــری کــه بــا وســایل فیلمبــرداری میآیــد ،میفرســتم.
یــک بــار فرامــوش میکنــم و دوبــاره میبینمــش! از آن آدرسهایــی اســت کــه چنــد بــار بایــد خوانــده شــود تــا
فرامــوش نشــود .شــاید بــه خاطــر همیــن آدرس اســت کــه همســر شــهید ابوالفتحــی میگویــد ،خیلــی وقــت اســت
کســی بــه مــا ســر نــزده و فرامــوش شــدهایم .انــگار مظلومیــت شــهدا قــرار نیســت ،تمــام شــود.

خبــر گروگانگیــری را بــه مرکــز
فرماندهــی اعــام میکننــد .دو روز از
روزهــای پــر اســترس میگــذرد .ســحر
کــه میشــود ،فرمانــده نمــازش را در
خانــه میخوانــد .ســجادهاش را همــان
جــای همیشــگی پهــن کــرده اســت .این
بــار ســجدهی بعــد از نمــازش طوالنیتــر
میشــود .فرمانــده تصمیــم گرفتــه کــه
امــروز ماجــرای گروگانگیــری را ختــم
بــه خیــر کنــد .لبــاس نظام ـیاش را بــه
تــن میکنــد .کالهــش را برم ـیدارد .بــا
همســرش خداحافظــی میکنــد و راهــی
محــل کار میشــود.
همســر شــهید در خانــهای آپارتمانــی
زندگــی میکنــد .خانــه کوچــک نیســت
ولــی آپارتمــان اســت دیگــر .در ســه واحد
دیگــر از همیــن آپارتمــان فرزندانــش
هســتند« .نمیخواســتم خانــوده مــا
از هــم بپاشــد .تــاش کــردم دور هــم
باشــیم .مــن بــه جــز همیــن بچههــا
کــس دیگــری را نــدارم ».البتــه هیچکدام
از بچههــا نبودنــد .همســر شــهید
تلویزیــون را خامــوش میکنــد تــا صــدا
بــه صدا برســد؛ هرچنــد بعــد از تلویزیون،
صــدای لول ـهای کــه از آن آب میگــذرد،
مــا را بــه وحشــت میانــدازد .فکــر کردیم
اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت کــه بــا
توضیــح حــاج خانــم متوجه شــدیم ،ســر
و صــدای آب اســت!
همســر شــهید ،چــادرش را ســفت
میکنــد .روبــروی دوربیــن مینشــیند
و میکروفــن یقــهایاش را میبنــدد.
کمــی دلگیــر اســت .او میگویــد« :در
ســالروز شــهادت حــاج یوســف کســی
بــه مــا ســر نمیزنــد .هیــچ کــدام از
فرماندهــان نیــروی انتظامــی ســراغی
از مــا نمیگیرنــد .شــهید مــن خیلــی
مظلــوم اســت ».از ســردار اشــتری ســوال
میپرســم .ایــن کــه ســردار هــم مثــل
برخی دیگر از مســئوالن نیــروی انتظامی،
خانــواده شــهید را فرامــوش کــرده یــا نه؟!
حــاج خانــم میگویــد« :ســردار اشــتری
یــک مــرد واقعــی اســت .تنهــا کســی که
بــه مــا ســر زد و هوایمــان را داشــت،
ســردار اشــتری بــود .ایشــان تنهــا فرمانده
نیــروی انتظامــی اســت کــه بــه منــزل ما
آمــد ».بــه یــاد راهیــان نــور میافتــم.

وقتــی که بیــن مصاحبــه زنــده تلویزیونی
بــه ســردار اعــام کردنــد کــه مــادر یــک
شــهید مفقوداالثــر میخواهــد شــما را
ببینــد .ســردار هــم از عوامــل خواســت
کــه میــان برنامـهای پخــش کننــد تــا او
بــه مــادر شــهید ســر بزنــد .چنــد ده متــر
فاصلــه بــا مــادر شــهید را دویــد .ســردار
قــدم نــزد .تمــام مســیر را دویــد .هرچنــد
ایــن خبــر هیــچ وقــت رســانهای نشــد.
خبــر گروگانگیــری تمام شــهر را ملتهب
کــرده اســت .آن ایــام ،دانشــجوها هــم
بــه بهانههــای مختلــف بــه خیابانهــا
میآمدنــد و تظاهــرات میکردند .شــلوغی
خیابانهــا از یــک طــرف ،تمــام نشــدن
گروگانگیــری از ســوی دیگــر ،شــهر را
متشــنج کــرده بــود .چشــم امید همــه به
ابوالفتحــی بــود .خــوب میدانســتند کــه
او کارکشــته اســت و از پــس ایــن ماجراها
برمیآیــد .فرمانــده بســم اهلل را میگویــد.
ســوار هلــی کوپتــر میشــود .چنــد نفــر
دیگــر هــم او را همراهــی میکننــد.
رایزنیهــا بــا گروگانگیرهــا شــروع شــده
بــود .دســتگیری آنــان قریــب الوقــوع
اســت .فرمانــده بــه خط مقــدم زده اســت.
وقتــی جنــگ شــروع میشــود ،آرام و
قــرار نــدارد .مــدام بــه جبهــه مــیرود.
همســرش میگویــد« :مــن مخالفتــی
نداشــتم .آنقــدر مهربــان بــود کــه هــر
وقــت بــه خانــه میآمــد ،همـهی وقتــی را
کــه نبــوده اســت ،جبــران میکــرد .مــن
بــا ایــن کــه در ســن پاییــن بــا او ازدواج
کــردم ،امــا هیچوقــت بــا مــن بدرفتــاری
نکــرد .همیشــه احتــرام میگذاشــت
و هوایــم را داشــت ».بعــد از جبهــه،
عملیاتهــا بــرای او تمــام نمیشــوند .در
چنــد اســتان مختلــف فرمانــده میشــود
تــا امنیــت را بــه خانههــای مــردم
بیــاورد .بــا ایــن حــال همســرش بــاز هــم
تاکیــد میکنــد کــه «مســئولیتهایش،
کارهــای ســنگینش ،فعالیتهای شــبانه
روزیاش و لحظــه بــه لحظــه اســترس
و تنــش هــم از محبــت او کــم نکــرد.
اص ـ ً
ا هرچــه بیشــتر تحــت فشــار بــود،
بیشــتر مهربــان میشــد ».بعــد هــم
دوبــاره برمیگــردد اول حرفهایــش.
انــگار میخواهــد حتمــاً قانــع شــویم
کــه اینطــور بــوده اســت« .او حتــی یــک
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بــار هــم ســر مــن داد نــزد .بــا ایــن کــه
میگوینــد نظامیهــا خشــن و خشــک
هســتند ،امــا او اصـ ً
ا اینطور نبــود ».تلفن
بــرای بــار چنــدم وســط مصاحبــه بــه
صــدا در میآیــد .حــاج خانــم میگویــد:
«اگــر ممکــن اســت از پریــز بکشــیدش».
ناشناســی بــه منــزل فرمانــده زنــگ
میزنــد .خــودش را معرفــی نمیکنــد
امــا از حــال و روز مــرد خانــه خبــر
میدهــد .دعوتشــان میکنــد بــه
یکــی از بیمارســتانهای شــیراز .حــاج
خانــم خــودش را میرســاند آنجــا.
دانشــجویان طبــق معمــول آن ایــام،
تجمــع کردهانــد .دختــرش میگویــد
که مبــادا دانشــجویان کاری کرده باشــند؛
امــا مــادر میگویــد کــه دانشــجوها اهــل
خشــونت نیســتند .بــه بیمارســتان کــه
میرســد ،اجــازه نمیدهنــد بیشــتر جلــو
بــرود .یکــی از همــکاران او را میشناســد.
پیکــر شــوهرش را بــه او نشــان میدهــد.
بــاورش ســخت اســت .مــن خــود بــه
چشــم خویشــتن دیــدم کــه جانــم
مــیرود.
حــاج خانــم میگویــد« :وقتــی بــه کربــا
رفتــم ،گفــت حتمــاً بیــن الحرمیــن
کــه رســیدی بــه امــام حســین بگــو آن
حاجتــی کــه میخواســتم ،دیــر شــد».
بیــن الحرمیــن کــه میرســد ،خواســته
حاجــی را میگویــد .حــاج خانــم وقتــی
برمیگــردد ،اصــرار میکنــد کــه
خواســتهات چــه بــود .فرمانــده یــک
چیــز بیشــتر نخواســته بــود .دلــش بــرای
دوســتان شــهیدش تنــگ شــده بــود.
«ســه روز بــود کــه حاجــی بــه پاکدشــت
رفتــه بــود .آن زمــان مثــل حــاال تلفــن و
موبایــل نداشــتیم .مجبــور شــدم همــراه
بچههــا ســوار پیکانمــان شــویم و بــرای
دیــدن حاجــی بــه پاکدشــت برویــم .مــن
خیلــی نگرانــش شــده بــودم .تحمل ســه
روز دوری و ندیدنــش را نداشــتم ».حــاال
فرمانــده  16ســال اســت کــه خانــه را
تــرک کــرده ،امــا همســرش هــر روز او را
در خانــه میبینــد« .بــاور کنیــد کــه هنوز
هــم بــه مــن ســر میزنــد .بــا هــم حــرف
میزنیــم .مثــل آن وقتهــا پــای ســفره
مینشــینیم».
حــاج خانــم ،تمــام وســایل فرمانــده
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و عکسهــای یــادگاریاش را دســت
نخــورده در کمــدی شیشـهای ،نگهــداری
کــرده اســت .ســاعت مچــی کــه گِلــی
شــده و انگشــتری کــه در هلــی کوپتــر
در دســت داشــته .اینجــا یــک کلکســیون
کامــل از شــهیدی اســت کــه برخــی
مســئوالن خانــوادهاش را فرامــوش کردند.
حتــی عکــس دیــدار خانوادگیشــان بــا
آقــا ،هفــت روز بعــد از شــهادت فرمانــده
هــم آنجاســت .زیــر یکــی از عکسهایــش
را آقــا امضــا زده اســت .متفــاوت بــا
شــهدای دیگــر .انــگار حــاج یوســف هــم
قبــل از شــهادتش و هــم بعــد از آن قــرار
اســت مظلــوم باشــد .ایــن را رهبــر انقالب
خــوب فهمیــده بــود .بــرای همیــن زیــر
عکســش نوشــته اســت یوســف علــی...
همســر شــهید میگویــد «آقاجــان؛
اســم ایشــان ،یوســف رضاســت »...آقــا
میفرمایــد« :میدانــم؛ امــا مثــل
موالیمــان علــی ،مظلــوم اســت».
شــیربچهی لــر در فتنــه  78فعاالنــه وارد
صحنــه میشــود و دههــا ماموریــت خــود
را بــا موفقیــت از ســر میگذرانــد .اینکــه
آقــا میگویــد «مــردم لــر جواهرنــد» یــک
تعــارف نیســت .نمونهاش شــهید یوســف
رضــا ابوالفتحــی اســت کــه بــه خاطــر
مظلومیتــش همنــام علــی بــودن ،بیشــتر
بــه او میآیــد« .مــا دخترعمــو و پســرعمو
بودیــم .ایشــان لــر هســتند .اهــل نهاوند».
او از خاطراتــش میگویــد .از قصــه وام
ازدواجــی کــه ســردار اشــتری دســتورش
را میدهــد تــا دعواهایــی کــه در بانــک
میشــود.
همــه از آزادی گروگانهــا خوشــحالند.
شــب عروســی پســرش هــم اســت19 .
روز تــا نــوروز باقــی مانــده .هلــی کوپتــر
فرمانــده بــرای گشــتزنی بــه اطــراف
دریاچــه مهارلــو رفته اســت .موتــور بالگرد
نقــص فنــی دارد .خلبــان نمیتوانــد آن را
کنتــرل کنــد .صــدای یــا زهــرا (س) و یــا
حســین (ع) از کابیــن کوچک هلی کوپتر
بــه گــوش میرســد .انــگار فرمانــده بــه
آرزویش رســیده اســت .ســرش بــه تکهای
فلــزی از کابیــن میخــورد .دریاچــهی
مهارلو شــاهد آخریــن نفسهــای فرمانده
اســت .دوســتانش منتظرنــد .ســام حــاج
یوســف؛ خــوش آمــدی فرمانــده.

آلبوم تصاویر

شهید ابوالفتحی در دوران فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس

حجت االسالم رحمانی و شهید ابوالفتحی

شهید ابوالفتحی در کنار مرحوم آیت اهلل حائری شیرازی
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وصیتنامه

خدایا! قسم به خون شهیدان عزیزت خصوصاً حضرت
ابوالفضل العباس علمدار راه سعادت ،شهادت را نصیب ما هم
بگردان .احساس میکنم که دنیا با اسالم در جنگ است و
فقط خون میتواند بر شمشیر پیروز شود .دیگر این قفس
تنگ دنیا برای من ارزشی ندارد .سفارش میکنم والیت فقیه
را تنها نگذارید .همه چیز در معنا و مفهوم والیت است.

آلبوم تصاویر

قبر شهید ابوالفتحی در قطعه  29بهشت زهرا (س)

تصاویر این آلبوم از آرشیو سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) تهیه شده است.
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امیر سرلشکر شهید حسن آبشناسان

ســردار احمــد کاظمــی در ســال  1337در نجفآبــاد اصفهــان
بــه دنیــا آمــد .در ســن  ۱۸ســالگی ،پــس از تحصیــات دوره
دبیرســتان در صــف مبــارزان در جبهههــای جنــوب لبنــان
حضــور یافــت و مبــارزه بــا اســتکبار و اشــغالگران را آغــاز کــرد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی جــزو اولیــن کســانی بــود
کــه بــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی پیوســت .بــا شــروع
جنــگ تحمیلــی ،بــا یــک گــروه پنجــاه نفــره در جبهههــای
آبــادان حضــور یافــت و مبــارزه را بــا دشــمن متجــاوز آغــاز
کــرد .در پایــان جنــگ تحمیلــی همیــن گــروهپنجــاه نفــره بــا
فرماندهــی او بــه یکــی از لشــکرهای قــوی و مهــم ســپاه (لشــکر
 8زرهــی نجــف اشــرف) تبدیــل شــد؛ بــا بهکارگیــری ســاحهای
بــه غنیمــت گرفتــه شــده از عراقیهــا کــه بــه صدهــا تانــک و
نفربــر و توپخانــه و ماشــین آالت جنگــی بالــغ میشــد .در اوایــل
ســال  59بــه کردســتان رفــت تــا بــا رزمــی بیامــان ،دشــمنان
داخلــی انقــاب را ســرکوب کنــد .او دوران جوانــی خــود را بــا
لــذت حضــور در جبهــه هــای نبــرد از کردســتان گرفتــه تــا جای
جــای جبهههــای جنــوب در صــف مقــدم مبــارزه بــا دشــمنان
کشــور در سِ ـــمتهایی چــون :دو ســال فرماندهــی جبهــه
فیاضیــه در آبــادان ،شــش ســال فرماندهــی لشــکر  8نجــف و
پــس از جنــگ نیــز یــک ســال فرماندهــی لشــکر  14امــام
حســین (ع) ،هفــت ســال فرماندهــی قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا
(ع) و قــرارگاه رمضــان و پنــج ســال فرماندهــی نیــروی هوایــی.
کفایــت و شــجاعت آن بزرگــوار تــا بدانجــا بــود کــه رهبــر
معظــم انقــاب بــه ایشــان  3مــدال فتــح اعطــا کردنــد .وی در
اواســط ســال  1384از ســوی فرمانــده کل ســپاه ،بــه فرماندهــی
نیــروی زمینــی منصــوب شــد و توفیــق خدمــت را در ســنگر
دیگــری یافــت .ایــن فرمانــده قهرمــان در آخریــن دیــدار خــود با
محبــوب خویــش فرمانــده معظــم کل قــوا ،تقاضــای دعــا بــرای
شــهادت خویــش را کــرد و ســرانجام در  19دی ســال  1384در
ســانحه هوایــی ســقوط هواپیمــای فالکــن در نزدیکــی ارومیــه به
شــهادت رســید.

فرمانده شجاع
سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی
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احمد

به نیروهایش بها میداد

سرلشکر رشید

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا (ص)

سرلشکر سلیمانی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

چهــل روز پــس از شــهادت ســردار احمــد کاظمــی ،ســردار قاســم ســلیمانی و ســردار غالمعلــی رشــید بــا حضــور محمــد درودیــان در رابطــه بــا شــخصیت شــهید کاظمی
و ویژگیهــای فرماندهیــش بــه گفتوگــو پرداختنــد .ایــن دو فرمانــده ارشــد نیروهــای مســلح از یــار دیریــن خــود کــه از روزهــای دفــاع مقــدس بــا شــجاعت و دالوری
در برابــر دشــمن بعثــی ایســتادند تــا روزهــای پــس از جنــگ گفتنــد .در ادامــه ایــن گفتوگــو را کــه توســط مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس ســپاه آمادهســازی
شــده اســت را میخوانیــد:
رشــید :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
بحــث ما دربــاره شــهید احمــد کاظمی
اســت ،فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه.
کاظمــی ،لشــکر نجــف اشــرف را بــا
همــهی وجــودش ســاخت

رویکــردی کــه در بررســی فرماندهــان
شــهیدمان داریــم ،یکــی در جنــگ
اســت و دیگــری بعــد از جنــگ؛ در
جنــگ مــا معتقدیــم یــک فرمانــده بــا
شــناخت لشــکرش و هرآنچــه کــه ایــن
لشــکر در صحنــه جنــگ انجــام داده،
شناســایی میشــود؛ یعنــی اگــر مــا
بخواهیــم شــهید احمــد کاظمــی را
بشناســیم ،بایــد لشــکر  8نجــف را در
جنــگ ،شناســایی کنیــم و ببینیــم کــه
ایــن لشــکر در صحنــه جنــگ چــه
کــرده اســت ،چــون ایشــان فرمانــده
ایــن لشــکر بــوده و ایــن فرماندهــان مــا
هــم ،مثــل شــهید خــرازی ،مثــل بقیه،
اینهــا انســانهایی بودنــد کــه از صفــر تا
صــد یــگان را (گــردان ،تیــپ و لشــکر)
بــا تمام وجودشــان از اســاس ســاختند.
ایــن طــور نبــوده کــه یــک لشــکر آماده
را بدهنــد دســت ایــن فرماندهان ســپاه
مثــل احمــد ،مثــل جنابعالــی (ســردار
ســلیمانی) چــون در همــه کشــورها و
حتــی در ارتــش خــود مــا هــم ایــن
طــور اســت کــه وزارت دفــاع و برنامــه
و بودجــه و نظــام آن کشــور بــه همــراه
ســایر دســتگاهها ،اول لشــکری و
یگانــی را از اســاس ایجــاد میکننــد و

بعــد بــه فرمانــدهای میدهنــد کــه آن
فرمانــده خــودش هیــچ نقشــی در بــه
وجود آوردن آن نداشــته اســت .در سپاه
ایــن رونــد اصـ ً
ا طی نشــده اســت ،این
فرماندهانــی مثــل احمــد بودنــد کــه
لشــکر را بــا همــه وجودشــان از اســاس
و از اول خشــت خشــت گذاشــتند روی
هــم و ســاختند و بنیانگــذار بودنــد.
ســایر تشــکیالت ســپاه هــم همیــن
طــور بــود مثــل اطالعــات و عملیــات
کــه بنیانگــذارش شــهید باقــری بــود،
مثــل توپخانــه کــه بنیــان گــذارش
شــهید شــفیع زاده بــود.
احمــد بــه نیروهایــش خیلــی بهــا
مــیداد

حــاال میخواهیــم ببینیــم چــون
جنابعالــی (ســردار ســلیمانی) خیلــی
اوقــات در صحنــه جنــگ در مقاطــع
مختلــف در عملیاتهــای مختلــف
کنــار لشــکر  8نجــف و احمــد کاظمــی
جنگیدیــد ،ایــن لشــکر چــه عملکــردی
در رونــد جنــگ داشــته اســت؟ مــا
بیاییــم بــا ایــن بهانــه تمــام ابعــاد
شــخصیتی احمــد کاظمــی را مثــا از
نظــر نظــم ،مدیریــت ،ابتــکار ،خالقیــت
و تدبیــرش کالبدشــکافی کنیــم .ایــن را
بایــد حتمــا در ســازماندهی و عملکــرد
لشــکرش پیــدا کــرد .مــن یــک جاهایی
گفتــم احمــد در خیلــی از ابعاد مســلط
بــود .مــن گفتــم ســه نقطــه را در
لشــکر  8نجــف اگــر کســی ســر میــزد
فرماندهان
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بــه نقــش احمــد و مدیریــت او پــی
میبــرد :یکــی اســلحه خانــه ،یکــی
حمــام و یکــی هــم آشــپزخانه .در ایــن
ســه جــا ،میفهمیــد کــه احمــد چقــدر
بــه لجســتیک ،آمــوزش ،نگهــداری و
روحیــه پرســنل بهــا میدهــد .احمــد
اصــرار داشــت کــه همــه جــا حمــام
احــداث شــود و ایــن نشــان مـیداد کــه
بــه نیروهایــش خیلــی بهــا میدهــد.
در نزدیکتریــن مکانهــا بــه خــط
مقــدم حمــام درســت میکــرد ،حمــام
درســت حســابی .مــن دو ســه جــا در
ایــن حمامهــا رفتــم؛ در مریــوان ،در
جزیــره مجنــون و کنــار کارون .بنابراین
در حیــن جنــگ بایــد لشــکر  8نجف را
مــورد شناســایی قــرار بدهیــم تــا احمد
را معرفــی کنیــم.
تجربهی جنگ در فلسطین و لبنان

بعــد از جنــگ هــم باالخــره یــک
تجربــه ســنگینی را احمــد پشــت ســر
گذاشــته 8 ،ســال 10 ،ســال حــاال
بــا فلســطین میشــود  12ســال تــا
بعــد از جنــگ؛ چــون از ســال 1355
ایشــان رفته بود فلســطین 17 ،ســالش
بــوده رفتــه لبنــان و در اردوگاههــای
فلســطینی آمــوزش دیــده و عجیــب
هــم قضــاوت میکــرده ،یعنــی نمیدانم
بــه شــهید محمــد منتظــری یــا فــرد
دیگــری گفتــه کــه تــا فلســطینیها
بــه ســمت اســام حرکــت نکننــد،
موفــق نمیشــوند و اینهــا دیــن در
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درونشــان کمرنــگ اســت .ایــن را آنجــا
درک کــرده اســت.
کاظمــی روش جنــگ بــا
گروهکهــای ضدانقــاب را تغییــر
داد

مــا میخواهیــم بدانیــم ایــن تجربــه
احمــد از دورههــای گذشــته (جنــگ
کردســتان ،فلســطین) چــه نقشــی
در برداشــتن بارهــای بزرگــی مثــل
فرماندهــی قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا،
فرماندهــی نیــروی هوایــی و فرماندهــی
نیــروی زمینــی داشــته اســت .یعنــی
تجربیــات شــهید احمــد کاظمــی چــه
نقشــی در موفقیتهــای بعــدی او در
عرصــه مدیریتــی و اقداماتــی کــه انجام
داده ،داشــته اســت ،قطعــاً اقداماتــی
کــه احمــد در قــرارگاه حمــزه انجــام
داد ،متاثــر از  12ســال تجربــهاش
بــوده اســت .مــن یــادم اســت ،واقعــا
بــا یــک رویکــرد جدیــد کار را انجــام
داد .یعنــی تــا رفــت آنجــا ،بعــد از یــک
مطالعــه دو ســه ماهــه حــاال خــدا چــه
اعتمــاد بــه نفســی بــه او داده بــود آمــد
کل روش جنــگ را در طــول  10ســال
در کردســتان گذاشــت کنــار و عــوض
کــرد و تغییــر و تحــول ایجــاد کــرد و
میگفــت بـرادران قبلــی اشــتباه میکردند
کــه پشــت ســر هــم نیــرو گذاشــتند
و صدهــا پایــگاه ثابــت ایجــاد کردنــد،
مــا میتوانیــم اینهــا را جمــع کنیــم،
مــا میتوانیــم متکــی بشــویم بــه

یــک سیســتم اطالعــات خیلــی دقیــق
و چنــد واحــد واکنــش ســریع و ورزیده
داشــته باشــیم ،هرجــا کــه ضدانقــاب
حرکتــی کــرد ،بــه ســرعت مثــل
اجــل مــا پیــاده شــویم روی ســرش،
مرحلــه بعــد مــرز را ببندیــم و مرحلــه
نهایــی برویــم در خــاک عــراق؛ و هــر
ســه چهــار کار را کــرد .یعنــی واقعــاً
پایگاههــا را جمــع کــرد ،همــه داد و
فریــاد میکردنــد ،نماینــدگان مجلــس
صدایشــان درآمــده بــود .ایســتاد و
گفــت :هیــچ طــوری نمیشــود،
مســئولیت بــا مــن .یعنی شــاید بیســت
ســی هــزار نفــر را جمــع کــرد از نیروی
انتظامــی ،ســپاه و بســیج .همــه را جمع
کــرد بعــد همیــن کار را کــرد ،یعنــی
یــک سیســتم اطالعــات درســت کــرد
و بعــدش هــم آمــد مــرز را بســت و
بعــد رفــت داخــل خــاک عــراق .ایــن
تاکتیکهــا و روشهــا حتمــا از
اعتمــاد بــه نفــس او بــوده کــه خــدا
در جنــگ بــه ایشــان داده کــه آمــد و
ایــن طــور عمــل کــرد .یعنــی در ایــن
دو تــا میــدان ،احمــد در جنــگ و احمد
بعــد از جنــگ ،هرچــه کــه جنابعالــی
میدانیــد بــرای مــا بفرماییــد.
مــن و کاظمــی احســاس یتیمــی و
بازماندگــی داشــتیم
ســلیمانی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.

اوالً کــه آقــا رشــید اســتاد ماســت و
حــرف زدن جلــوی ایشــان ســخت
اســت ،چــون کاشــف مــن و احمــد
و حســین و همــه اینهــا آقــا رشــید
هســتند .هیــچ وقــت تصــور نمیکــردم
کــه در مــورد احمــد بخواهــم حرفــی
بزنــم .بــا آنکــه چهــل روز گذشــته مــن
بــاورم نمیشــود کــه احمــد شــهید
شــده .خیلــی بــه هــم نزدیــک بودیــم،
خصوصــاً بعــد از جنــگ مــا بیشــتر
بــه هــم نزدیــک شــدیم .علتــش هــم
غربتــی بــود کــه مــا بعــد از جنــگ
پیــدا کردیــم؛ یعنــی همیــن احســاس
یتیمــی ،یتیمــی نــه از ایــن بــاب کــه
همــه میگوینــد ،بلکــه از بــاب اینکــه
انســان از یــک راهــی بــاز میمانــد،
احساســی مثــل اینکــه جــا مانــده و
بازمانــده اســت بــه او دســت میدهــد.
لــذا همیشــه چیــزی هــم میگفتیــم و

در رکاب پیغمبــر بودنــد و دیگــران نیــز
هرکــدام یــک بخشــی از خالصههــای
دیــن در آنهــا بــود ،یکــی در تقــوا بــود،
یکــی در شــجاعت بــود ،ولــی اینکــه
همــه ،همــه موجــودی دیــن را بگیرنــد،
کمتــر بــود .امــام هــم در تربیتــی کــه
در جامعــه مــا انجــام داد ،مثــل آن
ســلولهای بنیــادی بــود کــه تحــول
ایجــاد کــرد و ایــن تحــول هــم در
جاهایــی کــه تاثیــر گذاشــت بــه عنوان
آدمهایــی کــه بــه نحــوی خالصــه امــام
بودنــد ،ظاهــر شــد .البتــه کســانی کــه
بــه معنــای واقعــی در ابعــاد مختلــف
رفتــار امــام ،معنویــت امــام ،شــخصیت
امــام ،خالصــه امــام باشــند کمتــر پیــدا
میشــود .در جنــگ هــم امــام تاثیراتــی
گذاشــت و یــک خالصههایــی بــه وجود
آورد .احمــد یکــی از آن خالصههــا بــود
کــه ایــن هــم بــه ایــن دلیــل نبــود کــه
احمــد بــا امــام مــراوده داشــت؛ بلکــه به
دلیــل عشــق وافــر بــه امــام بــود .حــاال
مــن میگویــم خصوصیاتــش را کــه
تاثیــر احمــد در زیرمجموعــه در جنــگ
چگونــه بــود کــه باعــث میشــود
بگوییــم کــه بخشــی از شــخصیت
وجــودی امــام در فــردی مثــل احمــد
کاظمــی متبلــور بــود.

شــوخی کــه میکردیــم میگفتیــم کــه
جزیــرهای باشــد و مــا را ببرنــد آنجــا که
همیشــه تداعــی آن دوران را بکنــد و
ایــن باعــث شــده بــود کــه بیشــتر بــه
هــم نزدیــک بشــویم .یکــی از علتهایی
کــه مــا دور هــم جمــع شــدیم ایــن بود
کــه مــا مثــل یــک جمعــی هســتیم که
در یــک طوفــان و یــک رودخانهایــم و
بایــد دســتمان بــه هــم باشــد و حامــی
هــم باشــیم تــا آب مــا را نبــرد.
او میتوانســت یــک جنــگ بــزرگ را
فرماندهــی کند

امــا اینکــه ایــن چنیــن اتفاقــی
میافتــاد مــا اصــا تصــور نمیکردیــم.
هرچنــد احمــد بــه آرزویــش رســید؛ اما
واقعـاً حیــف شــد و حیــف شــدن را هم
نــه در شــهادت احمــد ،بلکــه در ایــن
میدانیــم کــه احمــد خیلــی خــوب
میتوانســت آن چهــرهای را نمایــان
کنــد کــه یــک بخــش کوچکــش بــر
نزدیکتریــن آدمهــا بــه احمــد نمایــان
شــد ،نــه بــر جامعــه ،کــه جامعــه
خیلــی چیزهــا را نمیدانــد و مخفــی
مانــد .او میتوانســت یــک جنــگ
بــزرگ را فرماندهــی کنــد ،مدیریــت
کنــد و شــهید بشــود .البتــه تقدیــر
الهــی و بــه نظــر مــن اصــرار خــودش
باعــث شــد کــه زودتــر از آن چیــزی که
مــا تصــور میکردیــم ،احمــد را گرفــت.
شــاید هــم مصلحــت احمــد همیــن
بــود ،شــاید مصلحــت الهــی همیــن
بــود و همیــن درســت بــود .ایــن را مــا
نمیدانیــم ولــی آنچــه کــه میدانیــم
ایــن اســت کــه احمــد میتوانســت
خیلــی کارهــای بزرگــی بکنــد.

لشکر نجف شاه کلید جنگ بود

احمــد چنــد مشــخصه اصلــی داشــت
کــه همــه اینهــا را از امــام گرفــت و
ایــن درســت اســت کــه همــه اینهــا
از مکتــب اســام اســت ،امــا امــام بــه
عنــوان یــک الگــوی مجســم بــود و
مــا وقتــی در جنــگ نــگاه میکردیــم،
احمــد هــم در ایــن چیزهایــی کــه مــن
ذکــر میکنــم از همــه برجســتهتر بــود.
احمــد پنــج مشــخصه مهــم داشــت که
اینهــا در دوره جنــگ در لشــکر نجــف
دیــده میشــد کــه مــا وقتــی بــه لشــکر
نجــف نــگاه میکنیــم ،هیــچ چیــز
در ذهــن مــا غیــر از احمــد نمیآیــد.
شــما وقتــی مثــ ً
ا میگوییــد فــان
لشــکر ،یــک عقبـهای هــم در ذهنتــان
میآیــد؛ ولــی بــه لشــکر نجــف کــه
نــگاه میکنیــد غیــر از احمــد هیــچ
چیــز در ذهنتــان نمیآیــد .ایــن خیلــی
هنــر بــود کــه یــک فــرد بیایــد از درون
یــک شهرســتان یــک لشــکر درســت

بخشــی از شــخصیت وجودی امــام در
کاظمــی متبلــور بود

در ایــن مطلبــی کــه آقا رشــید فرمودند
مــن دو نکتــه در مقدمــه بگویــم بعــد
میپــردازم بــه مشــخصات احمــد.
همینطــور کــه در دیــن اســام یــک
خالصههایــی وجــود دارد ،یعنــی وقتــی
مــا میخواهیــم بگوییــم کــه دیــن
در امیرالمومنیــن خالصــه شــده اســت
یــا امیرالمومنیــن دیــن مطلــق اســت،
معنایــش ایــن نیســت کــه دیگــران از
دیــن بهــرهای نبردنــد .دیگــران هــم
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کنــد کــه آن لشــکر بــا لشــکرهایی کــه
عقبــه طوالنــی داشــتند ،بــا امکانــات
وســیع خصوصــاً در کادر ،نــه تنهــا
برابــری میکنــد بلکــه شــاه کلیــد
جنــگ بشــود .اینجــا در واقــع ایــن را
میرســاند کــه نقــش احمــد محــوری
بــوده ،لــذا همــه چیــز در او خالصــه
شــده بــود؛ یعنــی همــه ابتــکارات و
موضوعــات گوناگــون ،نــه اینکــه احمــد
پایــش روی شــانه دیگــری بــود و از
شــانه دیگــران داشــت حــرف آنهــا
را میــزد و ابتــکارات و طــرح آنهــا را
میگفــت ،نــه ،بلکــه هــر چیــز بــود از او
دمیــده میشــد .البتــه حســین هــم
همیــن بــود ولــی حــاال بحــث احمــد
اســت.
خــط حــدی را انتخــاب میکــرد
کــه پیــروزی و شکســتش بــه گــردن
کســی نیافتــد

یکــی از مشــخصههای بــارز احمــد
زیرکــی بــود ،حــاال بــه معنــای درســت
آن تدبیــر بــود .منتظــر نبــود کــه در
قــرارگاه بگوینــد خــط حــد لشــکرت
چــه میشــود .همیشــه وقتــی دربــاره
منطقــه عملیاتــی بحــث میشــد او بــه
خیلــی از زوایــای پشــت ایــن هــم نــگاه
میکــرد؛ لــذا موافقتهایــش معنــا
داشــت و مخالفتهایــش هــم معنــا
داشــت .دوم اینکــه وقتــی میخواســت
خــط حــدی انتخــاب بکنــد ،مخالفــت
یــا موافقــت او در کل عملیــات بــرای
نحــوه عمــل لشــکر  8نجــف تاثیــر
داشــت .مثــ ً
ا شــما بــه همــه خــط
حدهایــی کــه لشــکر نجــف گرفتــه
نــگاه کنیــد ،احمــد خــط حــدی را
برایــش اصــرار میکــرد کــه پیــروزی
و شکســتش کمتــر بــه گــردن کســی
بیافتــد.
درودیان :واقعا؟
ســلیمانی :بلــه ،حــاال ســطوح مختلــف
را میگویــم و مــرور میکنیــم.
اصــ ً
ا اتــکا لشــکر نجــف و احمــد
در محورهایــی کــه عمــل میکــرد
کمتــر بــه جناحیــن آن بــود .همیشــه
یــا انتخابــی را انجــام م ـیداد کــه ایــن
جنــاح طبیعــی باشــد یــا بــه نحــوی
انتخــاب میکــرد کــه ایــن جنــاح تاثیــر
بــر کل عملیــات بگــذارد .مثــل

والفجــر ،4در والفجــر 4حســین زیــر
ارتفــاع ســنگ معــدن متوقــف شــد،
مــن بــاالی ســر پنجویــن متوقــف
شــدم ،حــاج همــت روی ارتفــاع خلــوذه
متوقــف شــد ،باکــری روی ارتفــاع
کنگــرک متوقــف شــد ،او کــه آمــد بــا
عملــش ،خلــوذه و پنجویــن و غیــره را،
همــه را بــی خاصیــت کــرد و مســلط
شــد .هــدف احمــد تصــرف ارتفــاع لَری
بــود ،عملیــات احمــد ،عملیات ســختی
بــود .در والفجــر  4فشــار روی احمــد از
همــه مــا بیشــتر بــود ،چــون از دشــت
شــیلر میخواســت بیایــد و از میــدان
میــن ،جناحــش بــاز بــود تــا میرســد
بــه لَــری ،قلــه تــک بــود؛ امــا او انتخاب
کــرد ،نقطـهای را کــه میگرفــت تمــام
منطقــه را آزاد میکــرد و ایــن را عمــل
کــرد.
در فتــح المبیــن هــم در واقــع احمــد
جنــاح جلویــش کســی نبــود ،آمــد از
زلیجــان وســط کــوه میشــداغ رفــت
رقابیــه .ایــن طــرف هــم مرتضــی بــود،
رئوفــی بــود ،متوســلیان بــود .بعــد ایــن
طرفتــر مــن بــودم ،خــرازی بــود؛ او آمد
تــا خــط مــرز مــن و خــرازی و بــا عملی
کــه انجــام داد همــه را ســقوط داد.
رشادت کاظمی و باکری در رقابیه

رشــید :بــا اینکــه رقابیــه ایــن ســر
جبهــه نبــرد بــود و عیــن خــوش و
دشــت عبــاس آن طــرف ،ولــی فشــاری
کــه روی بچههــای لشــکر  14امــام
حســین (ع) در دشــت عبــاس آمــد بــا
پیــروزی احمــد در تنگــه رقابیــه ایــن
فشــار برداشــته شــد .آقامحســن اصــرار
داشــت اگــر رقابیــه را عمــل بکنیــم بــا
لشــکر  8نجــف یعنــی احمــد و مهــدی
باکــری ایــن معضــل حــل میشــود
و وقتــی احمــد و مهــدی روی رقابیــه
رفتنــد دشــمن خیلــی ســریع شکســت
خــورد.
ســلیمانی :مانــور احمــد در بیــت
المقــدس نیــز قابــل ذکــر اســت کــه
رفــت از کنــار نهــر خیــن ،دشــمن را از
پهلــو دور زد ،حتــی در مرحلــه اول هم،
تاکتیکــی کــه از بــاالی دارخویــن آمد و
کمــر دشــمن را نصــف کــرد ،مهــم بود.
احمــد در فرماندهــی و طراحــی
زیــرک بــود

در کربــای  5آمــد پیــش مــن و
مرتضــی قربانــی بــا حســین خــرازی و
زاهــدی ،آمــد غــرب کانــال ماهیگیــری
در روز اول یــک نــگاه بــه جبهــه کــرد،
ظاهــرا در روز اول بــه هــم ریختــه بــود،
مــن احســاس کــردم کــه اصــ ً
ا فکــر
میکنــد یــک تکیهگاهــی کــه بخواهــد
ایــن کار را انجــام بدهــد ،نــدارد .هرچــه
مــن و مرتضــی آنجــا اصــرار کردیــم،
چــون مــا در صحنــه درگیــری جنــگ
بودیــم ،بــه مــا نگفــت نــه ،امــا معلــوم
بــود کــه جــواب نــه اســت ،آمــد ایــن

گوشـهای از شمشــیری پنــج ضلعــی را
گرفــت و منطقــه مقابــل آن و جــاده
شــلمچه را ســاقط کــرد.
بــه ایــن دالیــل اســت کــه میگوییــم
احمــد در طراحــی و در فرماندهــی
زیرکــی و تدبیــر فوقالعــادهای داشــت.
مث ـ ً
ا در عملیــات رمضــان ،شــما نــگاه
کنیــد احمــد رو بــه کجــا حملــه
میکنــد ،همینطــور مســتقیم حرکــت
میکنــد بــه ســمت نــوک شــمالی
کانــال ماهیگیــری .ایــن حرکــت ،یعنی
هرچــه تــا شــلمچه هســت بیخاصیــت
میشــود .لــذا تــا شــلمچه هرچــه بــود
بیخاصیــت شــد ،لشــکر  6از بــاال
آمــد کمــر ایــن را شکســت ،احمــد زیــر
مثلثیهــا عمــل کــرد .در آبــادان نیــز
جایــی را انتخــاب کــرد کــه بتوانــد بقیه

نقشکاظمیدرشکستحصرآبادان

همیــن فاصلــه محــدود بیــن عراقیهــا
و مــا کــه خیلــی وســیع هــم نبــود،
نقطــه شــکننده عراقیهــا شــد کــه
هــم در جلوگیــری از ســقوط آبــادان و
هــم در شکســت حصــر آبــادان موثــر
بــود .گویــی ایــن زیرکــی و تدبیــر از روز
اول در احمــد پیوســته نهفتــه بــود .در
منطقــه آبــادان هرجــا میشــد خــط
گرفــت ،امــا چــرا احمــد فیاضیــه را
انتخــاب کــرد؟ چــون میدانســت اگــر
فشــار بیــاورد میتوانــد پــل عراقیهــا
را ببنــدد و تمــام جبهــه را بــی خاصیت
کنــد .ایــن یــک نکتــه از خصوصیــات
احمــد در جبهــه بــود ،حــاال بحــث در
ایــن موضــوع خیلــی زیــاد اســت کــه
اگــر بخواهیــم بگوییــم همــه اینهــا

فرماندهان ما در جنگ به ویژه آنها
که شهید شدند ،نفوذشان خیلی زیاد
بود ،درجه هم نداشتند ...شما نگاه
بکنید اگر حسین خرازی پیراهنش
روی شلوار بود 99 ،درصد از لشکر
امام حسین (ع) پیراهنشان روی
شلوارشان بود .تُن صدای حسین،
ذکر حسین ،راه رفتن حسین را تقلید
میکردند ،احمد هم همین طور.
جاها را بی خاصیت کند.
مهــدی کیانــی میگویــد« :در ســپاه
آبــادان نشســته بــودم ،مهــدی آمــد
بــه مــن گفــت کــه یــک کســی از
اصفهــان آمــده بــا شــما کار دارد.
ایشــان آمــد و گفــت مــن احمــد
کاظمــی هســتم ،تعــدادی نیــرو
آوردهام اینجــا ،خطــی بــه مــن بدهیــد
دفــاع کنیــم .گفتــم کــه بعــد از ظهــر
بیــا تــا بــا هــم صحبــت کنیــم .بعــد
از ظهــر آمــد و یــک محلــی بــود
کنــار بهمنشــیر کــه عراقیهــا
میآمدنــد از ایــن چوالنهــا عبــور
میکردنــد و حملــه میکردنــد یــا
کار اطالعاتــی میکردنــد کــه آنجــا
را بــه احمــد نشــان دادم و گفتــم کــه
شــما برویــد آنجــا .او رفــت و بعــد از
مدتــی برگشــت و گفــت اینجــا کار
مــا نیســت ،یــک جایــی را بدهیــد
دســت مــن کــه بــه درد بخــورد .در
چــه ســالی؟ در ســال  ،59نــه احمــد
ســال  ،84میگفــت یــک جایــی بــه
مــن بــده بــه درد بخــورد و بتوانــم
اســتفاده کنــم.
رفتــم پیــش کلهــر در فیاضیــه و گفتم
بیــا اینجــا .یــک جایــی هــم بــود
نزدیــک بــه عراقیهــا ،گفــت همینجــا
بــرای مــن خــوب اســت .بعــد از ایــن
کلهــر آمــد و گفــت احمــد بــه مــا
گفتــه شــما برویــد آن طرفتــر؛ و احمــد
آنجــا ایســتاد تــا نتیجــه گرفــت».
فرماندهان

سردار شهید شوشتری ،سردار سلیمانی و سردار شهید کاظمی

موضوعات متنوع و گوناگونی دارد.
احمد بــرای جنگــی فراتــر از ایــران و
عــراق دوراندیشــی کــرده بود

نکتــه دیگــر دوراندیشــی احمــد بــود،
ایــن دوراندیشــی در اواخــر جنــگ و
بعــد از جنــگ بیشــتر آشــکار شــد.
شــما ببینیــد مدیریــت االن احمــد
هــم دقیقــاً مثــل زمــان جنــگ بــود.
زمــان جنــگ آقامحســن و شــورای
فرماندهــی مینشســتند منطقــه
عملیــات را انتخــاب میکردنــد؛ امــا
طراحــی عملیات کــه چگونــه از منطقه
اســتفاده شــود دیگــر کار احمــد و بقیــه
بــود کــه یکــی از آن مــوارد کــه شــما
هــم فرمودیــد نیــروی هوایــی اســت.
احمــد از مدیریــت بهرهگیــری میکــرد
و بــرای ایــن موضــوع دوراندیشــی
میکــرد .یعنــی وقتــی کــه در نیــروی
هوایــی بــود ،احســاس میکــرد کــه مــا
حتم ـاً روزی درگیــر چنیــن وضعیتــی
میشــویم ،بــا یــک جایــی درگیــر یــک
جنگــی میشــویم فراتــر از جنــگ ایران
و عــراق .شــما وقتــی نیــروی هوایــی
میرویــد ،میبینیــد کــه احمــد
نــوع توجــهاش بــه سیســتم موشــکی
ســپاه اســت .نقــش آقــای شــمخانی
را نمیخواهــم کــم کنــم ،امــا کســی
کــه سیســتم قــدرت دفاعــی را تــکان
داد احمــد بــود .آقارشــید میداننــد،
بــرای موشــک شــهاب  3بــا بردهــای
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گوناگــون شــبانهروز وقــت گذاشــت و
در موضوعــات دیگــر ،جلــوی ایشــان را
گرفتنــد و گرنــه در موارد دیگــر ً
مثل در
هلیکوپتــری ،احمــد اصــرار میکــرد که
یــک سیســتم هلیکوپتــری جدیــدی را
وارد کنــد کــه بــن بسـتهای آن زمــان
را بشــکند ،اصــرار میکــرد روی یــک
هواپیمــای کــم پــرواز بــا بــرد کــم امــا
موثــر بــرای جبهــه ،یعنــی در آن زمــان
هــم دوراندیشــی داشــت.
یــک وقتــی آقامحســن ،مــن و احمــد
و مرتضــی را خواســت در قــرارگاه
شــهید بروجــردی بــرای عملیــات
نصــر 4در منطقــه شــمال غــرب ،مــا
در فــاو بودیــم عملیــات کربــای  10را
اجــرا کنیــم و برویــم خــط  2000را از
عراقیهــا بگیریــم و ایــن جبهــه را یــک

مقــدار توســعه بدهیــم ،همــه کارهــا را
آمــاده کردیــم .شــب آقارحیــم آمــد در
فــاو بــه مــا گفــت (آقــای شــمخانی یــا
آقارحیــم بــود ،نمیدانــم).
رشــید :شــمخانی و رحیــم بودنــد.
مــن و آقامحســن شــمالغرب بودیــم.
شــمخانی و رحیــم جنــوب بودنــد.
ســلیمانی :آمــد نــزد مــا و گفــت کــه
عملیــات در اینجــا لــو رفتــه ،اصــرار
کردیــم کــه لــو نرفتــه ،امــا از ترکیــب
ارتــش عــراق بــه ایــن نتیجــه رســیده
بودنــد کــه عملیــات لــو رفتــه اســت،
لــذا عملیــات متوقــف شــد .مــن و
احمــد و مرتضــی با هــم رفتیم قــرارگاه
شــهید بروجــردی نــزد آقامحســن،
احوالپرســی کردیــم و آقامحســن بــه
شــوخی گفــت آنجــا خــوش میگــذرد!
بعــد گفــت برویــد پیــش آقــای عزیــز
جعفــری و بازدیــدی از جبهــه بکنیــد
بیاییــد اینجــا مــن کار دارم .مــا ســه
نفــری رفتیــم در ارتفاعــات قمیــش و
االغلــو و ...کــه لشــکر عاشــورا هــم زیــر
ارتفاعــات االغلــو گیــر کــرده بــود ،بــا
خــود گفتیــم اگــر شــده ســینهخیز
در جنــوب عملیــات کنیــم زیــر بــار
نرویــم ،آنجــا وقتــی صحنــه را از نزدیک
دیدیــم ،بــرای مــا یقیــن شــد کــه نباید
زیــر بار ایــن عملیــات برویم .برگشــتیم
نــزد آقامحســن ،گفــت :دیدیــد؟ گفتیم:
بلــه .آقامحســن گفــت :یــا میرویــد
آنجــا عملیــات میکنیــد یــا میرویــد

کــه احمــد آن

پیــش آقــای دانشــیار در مریــوان.
هرچــه گفتیــم آقامحســن گفــت :نــه.
بــه اســارت درآمــدن یــک تیــپ در
عملیــات محــرم

یکــی از آن چیزهایــی کــه در مــورد
احمــد میگفتــم همیــن والفجــر10
بــود ،فلــش عملیاتــی احمــد را نــگاه
کنیــد (اشــاره بــه نقشــه منطقــه) کنــار
دریاچــه ســد دربندیخــان آمــد حلبچه
را دور زد ،تمــام منطقــه مقابــل احمــد،
ارتفاعــات ریشــن ،همــه اینهــا ســقوط
کــرد .مــا هــم مقابــل همــه اینهــا
یــگان داشــتیم ،همــه اینهــا ســقوط
کــرد .لــذا در بحثهــای میدانــی و
بحثهــای بعــدی ،احمــد دوراندیشــی
فــوق العــادهای داشــت.
یکــی دیگــر از خصوصیــات احمــد
اســتفاده از فرصــت در بعــد تاکتیکــی
و در بعــد اســتراتژی بــود .در بعــد
تاکتیکــی وقتــی کــه بــه دشــمن
م ـیزد ،متوقــف نمیشــد تــا نقط ـهای
کــه بایــد نتیجــه میگرفــت .همــه
عملیاتهایــش را نــگاه کنیــد همیــن
را میبینیــد ،مگــر جایــی باالجبــار
متوقــف شــده ،هرجــا راه بــاز بــوده
فشــار آورده تــا نقطــهای کــه نقطــه
اتــکا عمــل بــوده ،برســد .تمــام
عملیاتهایــش همیــن اســت .شــما
ســراغ نداریــد کــه مثـ ً
ا زیــر ارتفاعــات
لَــری متوقــف بشــود ،مرحلــه دوم بــرود
وســطش ،یکســره رفتــه دور زده و لَــری
را گرفتــه و کار را در یــک مرحلــه تمــام
کــرده اســت .یعنــی مــا کمتــر عملیاتی
داریــم کــه احمــد مرحلــهای رفتــه
باشــد بــه جــز عملیاتهــای بــزرگ

طــوری بــه موضــوع نــگاه میکــرد.

احمد کاظمی مرد انضباط بود

خصوصیــت دیگــر ،انضبــاط احمــد بود،
ایــن انضبــاط را در کالن کــه مقــررات
بــود ،شــما نــگاه کنیــد بــه زمانــی
کــه احمــد در نیــروی هوایــی بــود.
میبینیــد بــرای همــه چیــز انضبــاط
را تعریــف کــرده اســت .هــر جــا کــه
مـیروی آرایــش دارد .شــما در نیــروی
هوایــی یــک جــای مخروبــه پیــدا
نمیکنیــد .در پادگانــی کــه حضــور
مییافــت بــه آن انضبــاط مــیداد،
ولــو اینکــه یــک ســاختمان قدیمــی و
تخریبــی بــود؛ امــا بــه آن ســاختار و
ســازمان م ـیداد و ایــن کار را میکــرد.
میــدان صبحگاهــش بهتریــن میــدان
صبحــگاه اســت ،مقبــرهای کــه بــرای
شــهدا درســت کــرده ،زیباتریــن مقبــره
اســت .هــر کاری کــه انجــام میدهــد و
بــه هــر پایــگاهاش کــه میرویــد همین
طــور اســت .پایــگاه نیــروی هوایــی مــا
چنــد ســال از آن میگــذرد؟  50ســال
میگــذرد ،برویــد نــگاه کنیــد ،ایــن
هــم از پایــگاه درســت کــردن احمــد،
بهتریــن پایــگاه بــا همیــن امکاناتــی که
داشــته اســت .در زمــان جنــگ ،خــط
احمــد کاظمــی تمیزتریــن خــط بــود،
خاکریــز آن بیشــترین ارتفاع را داشــت،
غــذای آن بهتریــن غــذا بــود ،انضبــاط
در همــه جــا بــه چشــم میخــورد،
در آرایــش ســنگرها ،در چیــدن
ســاحها و ...شــما در خاطــرات آقــا
نــگاه میکنیــد ،میگوینــد وقتــی کــه
از لشــکر نجــف بازدیــد کــردم ،اولیــن
لشــکری کــه بــرای تانکهــا چــک
لیســت نوشــته بــود احمد کاظمــی بود.
بــرای همــه کــس و همــه چیــز برنامــه
داشــت و یــک انضبــاط خاصــی در
تمــام کارهایــش حاکــم بــود ،نــه اینکه
انضبــاط خشــک داشــت ،نــه .همــه
چیــز دقیــق ســر جــای خــودش بــود
و هزین ـهای کــه انجــام م ـیداد هزینــه
درســتی بــود.

مرحل ـهای را کــه برایــش پیــش بینــی
شــده بــود بــا یــک حرکــت گرفتــه
اســت ،تمــام عملیاتهــا بدیــن گونــه
بــود.
رشــید :در عملیــات محــرم یــک تیــپ
را اســیر کــرد ،بــدون هیــچ تلفــات و تــا
جایــی پیشــروی کــرد کــه در طــرح
قــرار نبــود ،بــرود ولــی نقطــه اتــکا
عالــی داشــت.
یــک جــای مخروبــه در نیــروی
هوایــی نبــود
ســلیمانی :احمــد وقتــی آمــد در

نیــروی زمینــی بــه وقــت خــودش
شــاق مــیزد .مــن همیشــه
میگفتــم احمــد تــو چقــدر کار
میکنــی؟ وقتــی نیــروی هوایــی
بــود شــما مقطــع عمــر احمــد را
در نیــروی هوایــی جمــع بزنیــد،
نمیخواهــم خــدای نکــرده دیگــران
را تضعیــف کنــم ،ولــی تمــام
دورههــای دیگــر منهــای دوره آقــای
قالیبــاف را جمــع بزنیــد میبینیــد
یــک جهــش داده اســت .در نیــروی
زمینــی در همــان مقطــع میدویــد؛
مثــل کســی کــه فرصــت نــدارد و
بایــد آن را بــه یــک نقطــه برســاند
و نتیجــه اســتراتژیک بگیــرد .احمــد
در ایــن مــوارد واقعــاً منحصــر بــه
فــرد بــود .ایــن نکتــه را هــم بگویــم
کــه احمــد فرصتهــا را محــدود
میدانســت از نظــر زمانــی ،چــه
در تاکتیــک و چــه در اســتراتژی،
همیشــه محــدود میدانســت،
مثــل کســی کــه وقــت نــدارد ،ایــن

فرماندهان

رزمندههــا از خصلتهــای احمــد
تقلیــد میکردنــد

خصوصیــت بعــدی احمــد شــجاعت
و جســارت او بــود کــه هــر چنــد در
جنــگ عمومیــت داشــت ،لکــن احمــد
در حــد اعــای آن قــرار داشــت .امــا
بعــد از جنــگ دو تــا مشــخصه احمــد
کــه بــه نظــر مــن اینهــا خیلــی از
مشــخصههای معنــوی احمــد را رشــد
دادنــد ،یکــی ادب احمــد بــود و دیگری
راز نگهــداری او بــود .مــن خیلــی کــم
در جمعهــا میدیــدم کــه کســی
چنیــن خصلتهایــی داشــته باشــد.
بــرای فرمانــده نظامــی چنیــن خصلتی
ســخت اســت و اینکــه میگویــم احمــد
خالصــهای از امــام بــود واقعــاً ایــن
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طــوری بــود .حــاال بــه آقــا رشــید هــم
عــرض کــردم ،فرماندهــان مــا در جنگ
بــه ویــژه آنهــا کــه شــهید شــدند،
نفوذشــان خیلــی زیــاد بــود ،درجــه
هــم نداشــتند ،هیــچ کــس هــم نیامــد،
بگویــد کــه مــن از احمــد کاظمی یــا از
فالنــی حمایــت میکنــم.
شــما نــگاه بکنیــد اگر حســین خــرازی
پیراهنــش روی شــلوار بــود 99 ،درصــد
از لشــکر امــام حســین (ع) پیراهنشــان
روی شلوارشــان بــود .تُــن صــدای
حســین ،ذکــر حســین ،راه رفتــن
حســین را تقلیــد میکردنــد ،احمــد
هــم همیــن طــور .از اینهــا تقلیــد
میکردنــد .واقع ـاً الگــو و نمونــه بودنــد
و تاثیــر زیــادی بــر دیگــران داشــتند.
ماجرای مسافرت رفتن با احمد کاظمی

ادب احمــد فــوق العــاده بــود ،ایــن
ادب احمــد بــه نظــر مــن شــاه کلیــد
همــه چیــز بــود و بــه خیلــی چیزهــا
رشــد داد .نمونــهای از تواضــع احمــد
ایــن بــود کــه در مراس ـمهای مختلــف
مثـ ً
ا در هفتــه جنــگ کــه فرماندهــان
را دعــوت میکننــد یــا یــک روز ســتاد
کل دعــوت میکنــد ،بــه جلســهای.
ترتیــب چیــدن صندلیهــا بــه نســبت
درجــه و رتبــه و جایــگاه اســت و هــر
کــس جــای مشــخصی دارد .یکــی از
علتهایــی کــه مــن امتنــاع داشــتم
از شــرکت در مراســمها بــه خاطــر
اخــاق و برخــورد متواضعانــهی
احمــد بــود ،یــک معرکــهای داشــتیم
در جایــگاه ،احمــد همــه را بــه هــم
میریخــت و جابهجــا میکــرد تــا
خــودش آخــر بایســتد ،امــکان نداشــت
کــه ایــن جــوری نباشــد.
یــک روز بــه آقــا رحیــم گفتــم کــه
شــما فکــر میکنیــد کــه مــا بــه
احمــد خــط میدهیــم؟ احمــد را
مــا نمیشناســیم؟ احمــدی کــه در
جنــگ وقتــی تصمیــم میگرفــت کــه
بگویــد نــه ،همــه میگفتنــد حریــف
احمــد نمیشــویم .آن وقــت ایــن ادب
احمــد اســت؛ مســافرت میخواســتیم
برویــم اگــر ســه تــا ماشــین بودیــم،
اینقــدر میایســتاد تــا ماشــینها
جلــو برونــد و او آخریــن ماشــین باشــد.
حتــی در تــردد ،ادب او فــوق العــاده
بــود ،شــما بگردیــد در بیــن دوســتان
احمــد ،کســی را پیــدا نمیکنیــد
کــه احمــد بــد او را بگویــد و غیبــت
کســی را بکنــد .اگــر مخالفــت داشــت
کوتــاه یــک چیــزی میگفــت و زیــاد
بــه ایــن موضــوع نمیپرداخــت .همــه
را بــر خــودش ترجیــح م ـیداد .البتــه
ممکــن اســت کســی احمــد کاظمــی را
در جنــگ دیــده باشــد و از نزدیــک با او
آشــنا نباشــد و بگویــد احمــد یــک آدم
لجبــازی اســت ،امــا او اینجــوری نبود و

تمــام ســرمایهاش را در راه والیــت
فــدا کــرد

امــا دربــاره راز نگهــداری احمــد .چنــد
نفــر مــا میدانیــم کــه در لشــکر نجــف
کــه بینانگــذارش احمــد کاظمــی بــود
آمدنــد ســخنرانی کردنــد ،گفتنــد
احمــد کاظمــی ایــن اســت ،احمــد
کاظمــی آن اســت ،چنــد نفرمــان
اینهــا را میدانیــم ،چنــد نفرمــان
میدانیــم احمــد بــه خاطــر دفــاع از
والیــت همــه ســرمایههایش را دچــار
مشــکل کــرد .چنــد نفرمــان ایــن را
میدانیــم؟ چنــد جــا ایــن را گفــت؟ و
خیلــی اتفاقهــای دیگــر.

کســی نمیدانــد کــه احمــد بارهــا
مجروح شــد

حســین و احمــد رفتند در شــهر ،یعنی
در حقیقــت کلیــد فتــح ایــن شــهر را
خــدا بــه احمــد و حســین داد و ایــن دو
فاتــح خرمشــهر بودنــد.
یعنــی مــا دو نفــر فرمانــده لشــکر
داشــتیم کــه رفتنــد در خرمشــهر و
آن هــم همیــن دو نفــر بودنــد .حــاال
چطــور شــد ایــن وضعیــت عملیــات
کــه در پایــان عملیــات ایــن دو
فرمانــده بایــد برونــد در ایــن شــهر تــا
ابــد خواهــد مانــد کــه ایــن دو بزگــوار
فاتــح خرمشــهر بودنــد ،یکــی احمــد
یکــی حســین .تــا زمانــی کــه حســین
زنــده بــود هرگــز نگفــت و تــا زمانــی
کــه احمــد هــم زنــده بــود هرگــز بیــان
نکــرد.
هیــچ وقــت دیگــران کــه از او تعریــف
کردنــد مــا نشــنیدیم و خــودش هــم
هیــچ وقــت چیــزی از خــودش نگفــت.
ســلیمانی :ابــداً؛ مثــ ً
ا بگویــد در
خرمشــهر مــن بــودم کــه ایــن کار را
کــردم! هرگــز!

مــا تــا ایــن روزی کــه احمــد شــهید
شــد ،نمیدانســتیم کــه احمــد ایــن
قــدر مجــروح شــده ،واهلل یــک بــار
احمــد نگفــت کــه ترکــش بــه ســرم
خــورده ،بــه صورتــم خــورده ،یــک
بــار نیامــد بگویــد کــه مجــروح شــدم.
مــن کــه نزدیکتریــن فــرد بــه احمــد
بــودم ،نمیدانســتم احمــد اینقــدر
زخمــی شــده ،هیــچ وقــت نگفــت،
خــدا شــاهد اســت هیــچ وقــت بــر زبان
جــاری نکــرد .احمــد خیلــی خصلتهــا
داشــت.
همیشــه از بریدگــی از دنیــا میگفــت.
واقع ـاً انســان عجیبــی بــود یعنــی هــر
چــه آدم از او فاصلــه میگیرد ،احســاس
میکنــد کــه احمــد یــک قل ـهای بــود،
واقعــا یــک قلـهای بــود ،متفــاوت بــود،
خیلــی فضیلــت داشــت ،بــرای همیــن
میگویــم احمــد واقعــاً خالصــهای از
شــخصیت امــام خمینــی (ره) در ابعــاد
مختلــف بــود.

کــه در ســریالنکا در ســال 1370
یــک هیاتــی بودیــم کــه احمــد هــم
بــود( .محمــد رئیــس هیــات بــوده)،
میگویــد کــه مــن بــه فرماندهــان و
مســئولین ســریالنکا ایشــان را معرفــی
کــردم و گفتــم ،احمــد ،فاتح خرمشــهر
بــوده اســت .میگفــت تمــام شــد ،در
ایــن چهــار پنــج روز تمــام کاروان دور
احمــد جمــع بودنــد و احمــد برایشــان
یــک فرمانــده مقتــدری بــود کــه فاتــح
خرمشــهر اســت و هرچــه میگفــت
تنــد تنــد مینوشــتند.

خــدا ،کلیــد فتــح خرمشــهر را بــه
احمــد و حســین داد
رشــید :ســردار ســلیمانی احمــد را

 200سال هم بگذرد شخصیتی همچون
احمد کاظمی پیدا نمیشود
ســلیمانی :فکــر میکنیــد مــا هــر 200

در جنــگ توصیــف کــرد و بعــد بــه
زیرکــی یــا بــه عبارتــی بــه تدبیــر و
درایــت فرماندهیــش اشــاره کــرد کــه
در همــهی عملیاتهــا واقعــا نقشــی
داشــت کــه روی تمــام محورهــای
دیگــر تاثیــر مثبــت میگذاشــت و ایــن
لطــف خداســت کــه شــامل بعضیهــا
میشــود.
بــه هــر حــال عملیــات بیــت المقــدس
و فتــح خرمشــهر تاریخی اســت کــه در
ذهــن مــردم تــا ابــد میمانــد .ممکــن
اســت فتــح المبیــن از ذهنشــان بــرود،
شکســت حصــر آبــادان بــرود ،حتــی
فتــح فــاو ،حتــی والفجــر  10ولــی
خرمشــهر فرامــوش شــدنی نیســت .اما
ایــن چطــور بــود کــه مــا قرعــه هــم
نزدیــم بیــن ایــن بیســت نفــر فرمانــده
لشــکر ،ولــی اوضــاع کل عملیــات
در آخــر ایــن طــور رقــم خــورد کــه

ماجــرای ســفر هیــات نظامــی بــه
ســریالنکا
رشــید :محمــد باقــری مــی گویــد

کنید.
درودیــان :نــه ،نکتــه خاصــی کــه
نیســت ،ایشــان از بسـماهلل تا انتهــا را به
خوبــی بیــان کردنــد .منتهــا آقــا رشــید
حــاال بــه هــر جهــت مــا هــم راوی ایــن
جنــگ بودیــم ،کنــار فرماندهــان هــم
بــه هــر حــال بودیــم .ایــن ادراکــی کــه
حــاال میگویــم ،مــن خــودم کــه کنــار
فرماندهــان بــودم حــاال بیشــتر کنــار
آقــا محســن بــودم یــا کنــار دوســتانی
دیگــر بیشــتر بــه کار خــودم توجــه
داشــتم و خیلــی دقیــق نمیشــدم
روی شــخصیت آن کســی کــه کنــارش
بــودم ،حــاال چــه مثبــت چــه منفــی،
یعنــی خــود آن صحنــه عمــل اجــازه
نمــیداد و وارد ایــن نــکات نمیشــدم.
االن کــه جنابعالــی و دیگــران هنــوز هم
فرمانــده هســتید ما هــم راوی آن جنگ
هســتیم و داریــم مینویســیم ،وقتــی
مثـ ً
ا یــک کســی مثــل احمــد کاظمی
هــم شــهید میشــود و بــا آن مواجــه
میشــویم ،نمیدانیــم چگونــه بایــد بــه
ایــن شــخصیت پرداخــت و چگونــه باید
طــرح کــرد.
یعنــی حقیقتـاً نحــوه ورود مــا به جنگ
اص ـ ً
ا از ایــن منظــر نبــود .مــن کتــاب
نبــرد شــرق بصــره را کــه نوشــتم ،راوی
قــرارگاه خاتــم در عملیــات کربــای 5
بــودم .وقتــی کتــاب آمــاده شــد آن را
بــه یکــی از دوســتانم دادم تــا مطالعــه
کنــد ،هیــچ موقــع از ذهنــم نم ـیرود،
ایشــان گفــت هــر کســی ایــن کتــاب
را بخوانــد مشــکالت و پیچیدگیهــا و
دشــواریهای جنــگ و تصمیمگیــری
در جنــگ را میفهمــد؛ در صورتــی
کــه مــن بــا ایــن هــدف ننوشــته بــودم،
منتهــا مــن کنــار یــک کســی بــودم که

ســال کســی مثــل احمــد را مــی
توانیــم داشــته باشــیم؟ امــکان نــدارد
کــه شــما فکــر کنیــد دانشــگاههای
مــا ،دانشــکدههای مــا بتواننــد چنیــن
افــرادی را تحویــل جامعــه بدهنــد ،نــه!
احمــد عصــاره یــک شــخص بــود و
آن شــخص هــم هــر چنــد قــرن یــک
بــار میآیــد ،او آمــد و یــک چنیــن
دســتاوردی داشــت ،تمــام شــد و رفــت.
رشــید :در بحثمــان رســیدید بــه بعــد
دوراندیشــی احمــد کــه شــما گفتیــد
مدیریــت حــال احمــد هــم مثــل زمــان
جنــگ بــود کــه بــه فرماندهــی نیــروی
هوایــی ایشــان و تحولــی کــه ایجــاد
کــرده اشــاره شــد بعــد از آن هــم کــه
بــا انضبــاط او ،بــه ادب او ،اســتفاده از
فرصــت او ،راز نگهــداری و ظرفیــت وی
پرداختــه شــد ،حــاال آقــای درودیــان
اگــر میبینیــد بــاز نکاتــی مانــده ســوال
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طبیعتــاً موضــوع او ایــن بــود ،یــک
عــده امــکان دارد بگوینــد کــه
حــاال کاظمــی شــهید شــده و اینهــا
آمدهانــد در رثــای ایــن شــهید
میخواهنــد احساســات را تســکین
بدهنــد ،در صورتــی کــه واقعــاً مــا
کــه یــک مقــدار بــه آنهــا نزدیــک
بودیــم ،عظمــت شــخصیتی ایــن
افــراد را چــه از جنبههــای دنیایــی
و چــه آخرتــی درک کردیــم ،وقتــی
قلــوب متوجــه کســی شــد حتمــاً
یــک چیــزی در آن آدم هســت
چــون روایــت داریــم کــه قلــب
مومــن در یــد خداســت ،بنابرایــن
اگــر قلــوب متوجــه شــخصی مثــل
شــهید کاظمــی شــد ،ایــن عنایــت
الهــی اســت منتهــا ایــن را مــا بــا
چــه لســانی بیــان کنیــم کــه نگوینــد
حــاال کــه کســی شــهید شــد ،شــروع
کردنــد بــه بیــان ایــن مســائل؟!
ســلیمانی :اینهــا اشــکالش ایــن
اســت کــه در ایــن مراحــل و اینچنین
حوادثــی بیــان میشــود.
درودیــان :بلــه ،اگــر ایــن حادثــه نبــود
االن مطالــب را شــما چــه زمانــی
میگفتیــد؟ اصــا امــکان داشــت
شــما بگوییــد؟ یعنــی اگــر شــهادت
شــهید کاظمــی نبــود ،مــا میآمدیــم
میگفتیــم میخواهیــم در مــورد
احمــد کاظمــی مصاحبــه کنیــم ،نــه
ایــن تاثــر روحــی بــرای جنابعالــی
حاصــل میشــد و نــه ایــن جمــع
بنــدی کــه ذیــل پنــج مفهــوم ،همــه
شــخصیت و گذشــته و رفتــار شــهید
کاظمــی را بیــان کنیــد ،خــود ایــن
هــم یــک حادثــه اســت ،ایــن یــک
شــکل بحــث ماســت.

آلبوم تصاویر

شهید کاظمی و حضرت آیت اهلل خامنهای

سردار شهید کاظمی ،سردار سلیمانی و سیدحسن نصراهلل

دریافت مدال فتح از رهبر معظم انقالب

سردار رضایی و شهید کاظمی

نوشته محمدرضا بایرامی
نشر فاتحان
سرداران شهید تهرانیمقدم و کاظمی
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معرفی کتاب

رمان خط تماس
براساس زندگی شهید کاظمی

آلبوم تصاویر

شهید کاظمی در کنار شهیدان زینالدین و خرازی و سرداران صفوی و رودکی

شهید کاظمی و سردار مرتضی قربانی

حضور رهبر معظم انقالب بر پیکر شهید کاظمی

تصاویر این آلبوم از آرشیوهای سایت جامع دفاع مقدس (ساجد) و موسسه شهید احمد کاظمی استفاده شده است.
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اسوهها

شهدای شاخص نیروهای مسلح
سوم :معرفی
پرونده
ابوالفتحی
رضا
سردار شهید یوسف

شهید
حجتاهلل آذرپیکان
والدت 1335 :فسا
شهادت 1373 :جاده جهرم (شیراز)
وصیتنامه

همســر عزیــز و ارجمنــدم .مــن از شــما هــم
شــرمندهام چــون فکــر میکنــم از زمانــی کــه
پیونــد مــا برقرار شــد ،همــه در رنج و ســختی
بودیــد .مــن کوتاهــی کــردم ،مــرا ببخــش .تــو
همســر نجیــب و بزرگــواری بــودی و صبــر تــو
در مشــکالت زندگــی کمتــر از مجاهــدت من
نبــوده اســت .اگرچــه همــه پاســداران مظلوم
ایــن رنــج را دارنــد ولــی همــه مــا بایــد فــدای
اسالم بشــویم.

شهید
نصراهلل آسیایی
والدت 1320 :صحنه
شهادت 1365 :مسجد سلیمان
خاطره

یــک شــب یکــی از پرســنل نیــروی زمینــی
بــرای هماهنگــی عملیــات بــه دفتــر شــهید
آســیایی آمــد و پــس از تبــادل نظــر بــا توجــه
بــه دور بــودن مســیر و دیــر بــودن وقــت از
شــهید آســیایی درخواســت کــرد تا محلــی را
بــرای خــواب در اختیــار او قــرار دهــد .شــهید
آســیایی تختــی بــه او نشــان مــی دهــد.
صبــح وقتــی مهمــان بیــدار شــد  ،دیــد خــود
شــهید آســیایی روی زمیــن خوابیــده اســت.
بــا خجالــت گفــت :پــس چــرا جــای خــودت
را بــه مــن دادی؟ او جــواب داد :مــا بهتریــن
وســایلمان را همیشــه برای پذیرایــی از مهمان
مــی گذاریــم و مهمــان حبیــب خداســت.

شهید
اکبر آقابابایی
والدت 1340 :اصفهان
شهادت 1375 :اصفهان
زندگینامه

شــهید آقــا بابایــی در ســال  ۱۳۶۲بــه ســمت
فرماندهــی عملیــات ناحیــه شــمال غــرب و
کردســتان منصــوب شــد و بعــد از مدتــی بــه
علــت توانائــی و کاردانـیاش فرماندهــی تیپ۱۸
الغدیــر را پذیرفــت .او در طــول ســالهای دفــاع
مقــدس در عملیاتهــای بیشــماری شــرکت
کــرد .و چندیــن مرتبــه مجــروح شــد .عملیــات
کربــای ۵بــرگ زرینــی از رشــادتهای او بــود.
بمبــاران شــیمیایی در ایــن عملیــات ســردار
وفــادار اســام را بــرای همیشــه بــه بســتر
بیمــاری انداخت.ســرانجام شــهید آقــا بابایــی
پــس از ســالها صبــوری در  ۵شــهریور ســال
 ۱۳۷۵بـرات عشــق را از معشــوق دریافــت نمود.

شهید
هاشم اعتمادی

شهید
یعقوباحمدبیگی

والدت 1341 :سپیدان
شهادت 1365 :شلمچه

والدت 1329 :تویسرکان
شهادت 1364 :سومار
وصیتنامه

سفارشــم بــه قــرآن اســت .علیکــم بالقــرآن .این
دریــای مــواج و خروشــان و صــاف و زالل ،فضــل
و کمــال ،ایــن چشــمه حیــات و آب حیــات کــه
بــرای جامعــه اســامی و مســلمان ما الزم اســت
تــا هــر چــه بیشــتر بــا قــرآن مانــوس شــوند و از
آن درس بگیرنــد و آن را راهنمــای عملشــان قرار
دهنــد .امــا بایــد بگویــم قــرآن تنهــا نمیتوانــد
انســان را بــه ســرمنزل مقصود برســاند و تبعیت
از عتــرت پیامبــر الزم اســت.

شهید
مصطفی اردستانی

وصیتنامه

خداونــدا! شــهادت در راه خــودت را کــه مختــص
حامیــان درگاهــت اســت ،بــه مــن عطــا فرمــا.
خداونــدا! گناهانــم را کــه ماننــد دوده قلبــم را
ســیاه کــرده ،بــر مــن ببخشــای.
و تــو خانــوادهام! اگــر روزی توفیــق دیــدن
اماممــان را پیــدا کردیــد بــه او بگوییــد کــه
ســربازی داشــتی کــه آرزوی دیدنــت را داشــت
امــا گناهانــش باعــث شــد کــه نتوانــد تــو را
ببینــد .بــه او بگوییــد کــه برایــم دعــا کنــد کــه
خداونــد گناهــان مــرا ببخشــاید.

شهید
حسن اقاربپرست
والدت 1325 :اصفهان
شهادت 1363 :جزایر مجنون

والدت 1328 :ورامین
شهادت 1373 :اصفهان

زندگینامه

زندگینامه

درســال  1366بــه عنــوان مديــر آمــوزش
عمليــات نيــروي هوايــي ارتــش جمهــوري
ّ
اســامي ايــران منصوب شــد .پس از شــهادت
عبــاس بابايــي كــه معاونــت
سرلشــكر خلبــان ّ
عمليــات نيــروي هوايــي را عهــده دار بــود،
ّ
شــهيد اردســتاني بــه ايــن ســمت (معــاون
عمليــات نيــروي هوايــي) برگزيــده شــد تــا
ســرانجام مورخــه  1373/10/15بر اثر ســانحه
هوايــي ،بــه همــراه فرمانــده فقيــد نيــروي
هوايــي سرلشــكر شــهيد «منصــور س ـتّاري»
و چنــد تــن ديگــر از همرزمانــش بــه آرزوي
ديرينــه اش رســيد و بــه لقــاء معبود پيوســت.

شهید
شریف اشراف

صبــح روز بيســت و پنجــم مهرمــاه ســال
 1363شــهید اقــارب پرســت هنگاميكــه
بــه همــراه عــدهاي از فرماندهــان ،از جزايــر
مجنــون بازديــد ميكــرد ،آخريــن گامهايــش
را در طــي طريــق حــق ،برخاكهــاي ســرخ
جنــوب (جبهــه ) نهــاد و «اللهــم الرزقنــا
شــهاده فــي ســبيلك» را آميــن گفــت.
لحظاتــي بعــد خمپــاره اي فــرود آمــد و خــون
ســرخ او را بــر زميــن جــاري ســاخت.
او هميشــه ميگفــت« :نــور الهــي در آنجــا
[جبهــه] متجلــي اســت ،آنجــا جايــگاه تزكيه
نفــس اســت».

شهید
محمود اماناللهی
والدت 1339 :بیجار
شهادت 1379 :تهران

والدت 1316 :شیراز
شهادت 1358 :بانه

زندگینامه

زندگینامه

بــا پيــروزي انقــاب اســامي در بهمــن مــاه
ســال  1357شــهيد اشــراف بــار ديگــر از ســوي
مقامــات ارتــش جمهــوري اســامي بــه خدمــت
فراخوانــده شــده و در ســمت فرماندهــي پــادگان
 06تهــران بــه انجــام وظيفه در ارتــش جمهوري
اســامي ميپــردازد و  6مــاه بعــد ،پســت
معاونــت فرماندهــي پــادگان حمزه سيدالشــهداء
بــه ايشــان واگــذار ميشــود .شــريف اشــراف در
همــان زمــان ،راهــي منطقــه کردســتان کــه بــه
واســطه شــرارتهاي معانــدان نظــام ،اوضاعــي
بحرانــي داشــت ،ميشــود و باالخــره در دهــم
آبــان مــاه  ،58در منطقــه بانــه بــه آرزوي خــود
یعنــی شــهادت در راه خــدا ميرســد.
فرماندهان
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مشــاور اجرایــی فرمانــده نیــروی زمینــی
ارتــش و معاونــت هماهنگ کننــده و عقیدتی
سیاســی ناحیــه انتظامــی کردســتان در
کارنامــه فعالیتهــای وی اســت.
او ســرانجام بــه علــت جراحــات شــدید مغزی
ناشــی از دوران اســارت و جنــگ ،در تاریــخ
 17خــرداد  1379نــدای حــق را لبیــک
گفــت و بنــا بــه وصیتــش قلــب و کلیههــای
آن بزرگمــرد بــه ســه نفــر از نیازمنــدان کــه
ســالها از درد بیمــاری رنــج میکشــیدند،
اهــدا شــد.

شهید
عباس اکبری
والدت 1334 :خمین
شهادت 1367 :داخل خاک عراق
زندگینامه

از دوران جوانــی خلبانــی باهــوش و تالشــگر
بــود .عالقــه او بــه پــرواز باعــث شــد در
ماموریتهــای داخلــی و برونمــرزی فعاالنــه
شــرکت کنــد .در نیــروی هوایی ارتــش در بین
دوســتان بــه دقــت و وفــای بــه عهــد مشــهور
بــود.
در بازگشــت از ماموریتــی در پایــان جنــگ،
بــرای عملیــات مــورد هجــوم نیروهــای بعثــی
از زمیــن و هــوا قــرار گرفــت و آســمانی شــد.

شهید
رضا امان نبی
والدت 1339 :اصفهان
شهادت 1364 :فاو
وصیتنامه

مــا امــت اســام هســتیم کــه از یکدیگــر انتظار
داریــم ،مخصوصـاً هنگامــی کــه مکتــب الهــی
مــا مــورد تعــرض و تهاجــم کافــران باشــد ،باید
از آنچــه خــدا بــه مــا هدیــه کــرده یعنــی همان
مکتبمــان حفاظــت و حراســت کنیــم .بنابراین
آنچــه در ایــن زمــان برایمــان مهــم اســت،
هماننــد زمانهــای دیگــر دفــاع از اســام
اســت.
او در خدمــت خــود مناصــب مختلفــی همچون
قائــم مقــام لشــکر  30زرهــی ،فرمانــده تیــپ
مســتقل  28صفــر ،فرمانــده عملیــات قــرارگاه
ســلمان در غــرب ،قائــم مقــام لشــکر ویــژه 25
کربــا و فرمانــده زرهــی قــرارگاه کربــا را بــر
عهــده داشــت.

شهید
حسن باقری
والدت 1334 :تهران
شهادت 1361 :فکه
وصیتنامه

 ...فعـ َ
ا انقــاب مــا همچــون تیــر زهرآگینــی
بــرای همــه مســتکبرین درآمــده اســت و
یــاوری بــرای همــه مســتضعفین جهــان  ....ما
بــا هیــچ دولــت و کشــوری شــوخی نداریــم و
بــا تمــام مســتکبرین جهــان هــم ســر جنــگ
داریــم ....در ایــن موقعیــت زمانــی و مکانــی،
جنــگ مــا جنــگ اســام و کفــر اســت و هــر
لحظــه مســامحه و غفلــت ،خیانــت بــه پیامبر
اکــرم (صلــیاهلل علیــه و آلــه) و امــام زمــان
(عــج) و پشــت پــا زدن بــه خــون شهداســت
و ملــت مــا بایــد خــود را آمــاده هرگونــه
فــداکاری بکنــد.

شهید
فرشاد پاسدار

شهید
مهدی باکری
والدت 1333 :میاندوآب
شهادت 1363 :عملیات بدر
وصیتنامه

در نامــه خطــاب بــه خانــوادهاش نوشــت:
وصیــت حمیــد کــه بــاز کــردن
«مــن بــه ّ
راه کربــا میباشــد در جبهههــا میمانــم و
بــه خواســت و راه شــهید ادامــه میدهــم تــا
اســام پیــروز شــود».
شــهید محالتــی میگویــد« :وی نمونــه و
مظهــر غضــب خــدا در برابــر دشــمنان اســام
و خــدا بــود .خشــم و خروشــش فقــط و فقــط
بــرای دشــمنان بــود».

شهید
حمید باکری

زندگینامه

آخریــن مســئولیتهای وی در دوران عمــر
پربرکتــش ،مســئولیت ترابــری و اردنانــس
یــگان هوادریــا و فرمانــده جزیــره فارســی بود.
دریــادار دوم فرشــاد پاســدار ،در ششــم
شــهریور مــاه  1365در حملــه هوایــی
هواپیماهــای ارتــش بعثــی عــراق ،در جزیــره
فارســی بــه شــهادت رســید.

شهید
مصطفی پژوهنده

والدت 1334 :ارومیه
شهادت 1362 :عملیات خیبر
زندگینامه

بعــد از عمليــات والفجــر مقدماتــي بــه عنــوان
معــاون لشــكر عاشــورا ،شــركت در عملياتهــاي
والفجــر  2 ،1و  4از افتخاراتــش بــود .شــب
چهارشــنبه  3اســفند  62شــروع عمليــات خيبــر
بــود كــه شــهید باکــری بــا بيســيم خبــر تصرف
پــل مجنــون (كــه بــه افتخــارش پــل حميــد
ناميــده شــد) در عمــق  60كيلومتــري عــراق را
اطــاع داد .پلــي كــه با تصــرف كردن آن دشــمن
متجــاوز قــادر نشــد نيروهــاي موجــود در جزايــر
را فــراري دهــد و يــا نيــروي كمكــي بــراي آنهــا
بفرســتد .عاقبــت بــا دو روز جنــگ شــجاعانه در
مقابــل انبــوه نيروهــاي زرهــي دشــمن ،خــودش
و يارانــش در حفــظ آن پــل مهــم جنگيدنــد و در
همانجــا بــه لقــاءاهلل پیوســتند.

شهید
مجید بقایی

والدت 1337 :خرمآباد
شهادت 1367 :سومار
زندگینامه
ايــن بــار ،جبهــه رفتن او ،مانند هميشــه نبــود؛ رفتني
بــود بــدون بازگشــت و آغــاز ســفري بــود كه بارهــا در
خــواب ديــده بــود .پــس از نمــاز شــب ،بــه يكــي از
دوســتان خــود گفــت« :ايــن آخريــن ســاعاتي اســت
كــه مــن در ميــان شــما هســتم .بعــد از نمــاز صبــح و
قبــل از طلــوع آفتــاب ،ديگــر در ميــان شــما نخواهــم
بــود .منطقــه را بــه شــما ميســپارم ،مواظب باشــيد!»
صبــح روز  31تيــر ،گلولــهي توپــي در آســمان بــه
دنبــال هــدف خــود ميگشــت و مصطفــي در انتظــار
آغــوش كشــيدن او لحظهشــماري ميكــرد .صــداي
مهيبــي برخاســت و ســنگر مصطفــي از خــون تــكاور
اســام ،ســيراب گشــت .او شــهيد مرصاد شــد و خون
پاكــش مايـهي نابــودي منافقــان گرديد و تقــدس اين
خــون و خونهــاي مصطفيهــا ،سرنوشــت دشــمن
را ،درس عبــرت تاريــخ كــرد.

شهید
مسعود پیشبهار

والدت 1337 :بهبهان
شهادت 1361 :منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی
وصیتنامه

مــا میجنگیــم و تــن بــه هیچگونــه ســازش
نمیدهیــم و بــا شــعار همیشــگیمان «یــا
فتــح یــا شــهادت» میجنگیــم و بــر سیاســت
«نــه شــرقی ،نــه غربــی» سرســختانه پــا
میفشــاریم ،چــون معتقــد بــه خداییــم.
بــرادران و خواهــران ،هیچگونــه انــدوه و حزنی
بــه دل راه ندهیــد ،چــون میــدان آزمایــش
اســت و زمــان امتحــان و شــما بیتردیــد
اگــر مومــن باشــید و از رهبــر ،عصــاره مکتــب
بیاموزیــم کــه چــون کــوه اســتوار در مقابــل
دشــمن و چــون کاه در مقابــل خــدا ،و مــا
هــم در مقابــل مصائــب بایــد همچــون کــوه
باشــیم...
فرماندهان

والدت 1337 :مسجدسلیمان
شهادت 1365 :جزیره فارسی
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والدت 1341 :بهبهان
شهادت 1361 :عملیات بیت المقدس
زندگینامه

او در ماموریتهــای اطالعاتــی و بــه ویــژه
نقشــهریزی و طرحریزیهــای عملیاتــی
اســتعداد فــوق العــادهای داشــت.
مــردی آســمانی کــه شــاید بــاور کردنــش
امــروز ســخت باشــد کــه چطــور آن جوانــی
کــه در  20ســالگی بــه شــهادت رســید،
مســئولیت عملیــات یکــی از مهمتریــن
قرارگاههــای عملیاتــی را بــه عهــده داشــته
اســت و در قــرارگاه نصــر بــه عنــوان معــاون
فرماندهــی همچــون شــهید حســن باقــری
مشــغول خدمتگــزاری بــود.

شهید
ابوالقاسم تاجداران
والدت 1326 :آبادان
شهادت 1362 :تنگه هرمز
زندگینامه

آخریــن مســئولیت دریــادار دوم ابوالقاســم
تاجــداران ،در دوران خدمــت صادقانــه و عمــر
پربرکتــش ،فرماندهــی ناوشــکن ســهند بــود.
وی در تاریــخ  19بهمــن  1362در اثــر ســکته
قلبــی در ناوشــکن خــود در تنگــه هرمــز در
خلیــج فــارس بــه شــهادت رســید و بــه دیدار
همرزمــان شــهیدش شــتافت.

شهید
صادق ترویجی
والدت 1333 :آبادان
شهادت 1363 :خلیج فارس
زندگینامه

خلبــان شــجاع نیــروی دریایــی ارتــش،
شــهید صــادق ترویجــی کــه کمتــر از 30
بهــار از عمــرش گذشــته بــود ،ماموریتهــای
متعــددی در پایــگاه بوشــهر و بندرعبــاس
و گشــتزنی در خلیــج همیشــه فــارس
انجــام داده بــود .تبحــرش در هدایــت بالگــرد
و تخصصــش در آموزشهــای خلبانــی بــه
واســطه هــوش و ذکاوت و نظــم کاری وی
شــایان توجــه بــود.
از آنجایــی کــه وی خلبانــی دقیــق و
دشمنشــناس بــود ،بــرای صیانــت از
مرزهــای آبــی جمهــوری اســامی ایــران،
ماموریتهــای دشــواری را انجــام مــیداد.

شهید
ابراهیم ثابت
والدت 1315:شهسوار(تنکابن)
شهادت 1365 :مریوان
زندگینامه

پــس از پیــروزی انقــاب و آغــاز جنــگ
تحمیلــی ،بــه خدمــت در مناطــق عملیاتــی و
حضــور در جبهههــا اقــدام کــرد.
ارتفاعــات کردســتان ،شــاهد رشــادتها و
دالوریهــای ایــن فرمانــده شــجاع ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت .ایمان،
شــجاعت و شــهامت وی در رویارویــی بــا
دشــمن بعثــی زبانــزد خــاص و عــام بــود.
سرلشــکر شــهید ابراهیــم ثابــت ،از فرماندهان
و شــهدای برجســته ارتــش در منطقــه
کردســتان و همــرزم شــهید صیادشــیرازی
بــود.

شهید
جواد حاج خدا کرم

شهید
محمد جهانآرا
والدت 1333 :خرمشهر
شهادت 1360 :کهریزک

والدت 1343 :تهران
شهادت 1376 :زابل

خاطره
وارد حیــاط مدرســه شــدم .بــوی بــاروت شــدید
میآمــد .در داخــل ســاختمان دیــدم قتلــگاه
روز عاشوراســت .همیــن طــور بچههــا در خــون
خودشــان میغلطنــد .اســلحهام را برداشــتم آمــدم
بیــرون .شــهید جهــانآرا بــا جیــپ تــازه رســیده
بــود .گفتــم :دیــدی همــه بچههــا را از دســت
دادیــم! در حالــی کــه شــدیدا ً متاثــر شــده بــود،
مثــل کــوه ،اســتوار و مصمــم گفــت :اگــر بچههــا
را دادیــم امــا امــام را داریــم ،انشــاءاهلل امــام
خمینــی(ره) زنــده باشــد.

خاطره

شهید
ولیاهلل چراغچی

جــواد در محلهشــان حامــی مســتضعفین و
ضعیفــان بــود و از آنهــا حمایــت میکــرد.
یــک روز از مدرســه آمــده بــودم .اول ســال
بــود ،کتابهــای جدیــدی گرفتــه بــودم.
گفــت :کتابهــا را بیاوریــد .از اول کتــاب،
عکــس شــاه ،فــرح و ولیعهــد را بریــد
و گفــت :ایــن عکسهــا حــواس شــما
را پــرت میکنــد و نمیتوانیــد درس
بخوانیــد.

شهید
علیاکبر حاجیپور
والدت 1330 :آذرشهر
شهادت 1362 :دشت پنجوین

والدت 1337 :مشهد
شهادت 1364 :تهران

زندگینامه

زندگینامه

در عمليــات چزابــه از ناحيه دســت و پــا مجروح
شــد ،ولــي بــا ايــن وجــود بــه اســتراحت
نپرداخــت و بــه هيــچ قيمتــي حاضــر نبــود
بــه پشــت جبهــه بــرود تــا اينکــه از شــدت
جراحــات وارده حالــش وخيــم شــد و او را بــه
اجبــار بــه پشــت جبهــه انتقــال دادنــد .در يکي
از حملههــا نيــز ترکــش بــه او اصابــت کــرد و به
پشــت دريچــه قلبش رســيده بــود و پــي در پي
ميگفــت :چيــزي نيســت .مــن حالــم خيلــي
خــوب اســت .شــما بهتــر اســت بــه فکــر جنگ
و بچههــاي بســيجي در خــط مقــدم باشــيد.
ســرانجام در  18فرورديــن مــاه ســال  1364بــه
درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.

شهید
رضا چراغی

شهید
محمد حسنی

والدت 1336 :ساوه
شهادت 1362 :فکه

شهادت 1368 :سلماس

زندگینامه

از آبــان ســال  ٦١تــا فرورديــن ســال  ٦٢در
عمليــات والفجــر مقدماتــي و والفجر يــك در فكه،
بــه عنــوان فرمانــده لشــكر انجــام وظيفه كــرد .در
آن عمليــات ،لشــكر بــا  ٤تيــپ تشــكيل شــد.
تيــپ يــك عمــار ،تيــپ دو ســلمان ،تيــپ ســه
ابــوذر و تيــپ چهــار ذوالفقــار كــه وظيفــه اجــراي
آتــش بــر روي دشــمن را داشــت .در ايــن عمليات
شــهید چراغــی شمشــير لشــكر بــود و اقتــدار و
اســتقامت شايســتهاي از خود نشــان داد .سرانجام
در ارتفــاع  ١٤٣فكــه در مقابــل پاتــک ســنگین
دشــمن کــه یــارای ایســتادگی در آن منطقــه
نبــود بــه همــراه شــهید عبــاس کریمــی و چنــد
تــن دیگــر از رزمنــدگان ،ایســتادگی میکردنــد
کــه بــر اثــر اصابــت گلولــه بــه شــهادت میرســد.
فرماندهان

بــا شــروع عمليــات والفجــر  4همــراه نيروهاي
خــود ،بــه جبهه غــرب رفــت و با ســازماندهي
نيروهــا بــه دشــمن يــورش بــرد و بــه كليــه
اهــداف از پيــش تعيين شــده رســید .از جمله
ارتفاعــات اســتراتژيك  1904كــه مشــرف بــر
شــهر پنجويــن عــراق اســت ،از چنگ دشــمن
خــارج کــرد .شــهيد حاجيپــور پــس از
تثبيــت مواضــع بــه دســت آمــده در مرحلــه
اول عمليــات والفجــر  4در منطقــه غــرب ،در
مرحلــه دوم عمليــات كــه بــراي شناســايي
مواضــع دشــمن رفتــه بــود ،در دشــت
پنجويــن مــورد هــدف تيــر مســتقيم تانــك
دشــمن قــرار گرفــت.
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زندگینامه

افتادگــی و کمحرفــی وی در بیــن همرزمانــش
زبانــزد بــوده اســت و همیــن ویژگیهــای نــاب
وی ،او را بــه یکــی از شــهدای شــاخص نیــروی
زمینــی ارتش جمهوری اســامی ایــران تبدیل
کــرده اســت.
آخریــن ســمت حجــت االســام محمدحســنی
در دوران حیــات پربــار و پربرکتــش ،مســئولیت
عقیدتی سیاســی پشتیبانی لشــکر 64بوده است.
روحانــی شــهید محمــد حســنی ،در تاریــخ 4
شــهریور  1368در جــاده ســلماس  -ارومیــه به
دشــت ضدانقــاب کــوردل تــرور شــد.

شهید
محمد حقشناس
والدت 1327 :تهران
شهادت 1362 :جزیره مجنون
زندگینامه

جدیــت وی در انجــام مســئولیتهای محولــه،
چندیــن مــورد تشــویقی 24 ،مــاه ارشــدیت و
اعطــای نشــان درجــه  2فتــح را بــرای او بــه
ثبــت رســانید کــه نشــانگر فعالیــت شــایان
توجــه او در دوران دفــاع مقــدس اســت.
محمــد حــق شــناس در تاریــخ  16اســفند
 1362در حیــن انجــام عملیاتــی در جزیــره
مجنــون بــه شــهادت رســید.

شهید

محمدمهدیخادمالشریعه
والدت 1337 :سرخس
شهادت 1361 :عملیات بیت المقدس
زندگینامه

حماســه آفرينيهــاي او و يارانــش در چزابــه
چنــان بــود كــه پيــر جمــاران در وصفشــان
فرمــود« :كار رزمنــدگان مــا در چزابــه در
حــد اعجــاز بــود و ايــن اعجــاز بــه حــول و
قــوه الهــي از بــازوان پرتــوان رزمنــدگان بــه
خصــوص رزمنــدگان تيــپ  21امــام رضــا (ع)
بــه فرماندهــي ايــن ســردار شــهيد نمايــان
شــد ».شــهید خــادم الشــریعه در عمليــات
بيتالمقــدس در تاريــخ ســي و يكــم
ارديبهشــت مــاه ســال  1361بــه دســت باغبان
هســتي گلچيــن شــده بــه يــاران كرباليـياش
پيوســت .پيكــر مطهــرش را در حــرم بــا صفاي
امــام رضــا (ع) بــه خــاك ســپردند.

شهید
حسین خرازی
والدت 1336 :اصفهان
شهادت 1365 :عملیات کربالی 5
خاطره

در ســال  1355و در دوران ســربازی او
را بــه همــراه عــدهای دیگــر باالجبــار بــه
عملیــات ســرکوبگرانه ظفــار در (عمــان)
فرســتادند .حســین از ایــن کار فــوق العــاده
ناراحــت بــود و بــا آگاهــی و شــعور بــاالی
خــود ،حســین نمــاز را در آن ســفر تمــام
خوانــد .وقتــی دوســتانش علــت را ســئوال
کردنــد در جــواب گفــت :ایــن ســفر ،ســفر
معصیــت اســت و بایــد نمــاز را کامــل
خوانــد.

شهید
سید محمدرضا دستواره

شهید
محمود خضرایی

والدت 1338 :تهران
شهادت 1365 :مهران

والدت 1326 :تهران
شهادت 1364 :اهواز

زندگینامه

زندگینامه

بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ،شــهید خضرایــی
نیــز بــه عنــوان یکــی از خلبانــان باتجربــه نیروی
هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــه
پایــگاه هوایــی همــدان منتقــل شــد و پروازهای
جنگــی خــود را آغــاز نکــرد .در یکــی از ایــن
پروازهــا هواپیمــای او مــورد هــدف قــرار گرفــت
ولــی شــهید خضرایــی بــا مهــارت باالیی کــه در
فــن خلبانــی داشــت ،هواپیمــا را در حالــی کــه
یــک چــرخ نداشــت بــه زمیــن مینشــاند.

شهید
حسینخلعتبری

شهید
اسماعیل دقایقی

والدت 1328 :رامسر
شهادت 1364 :سقز

والدت 1333 :بهبهان
شهادت 1365 :عملیات کربالی 5

زندگینامه

گزارشهــای عملیاتــی نشــان میدهنــد کــه
 23فرونــد ناوچــه اوزای عــراق توســط ایــن
شــهید منهــدم شــده اســت بــه طــوری کــه
بــه وی لقــب شــکارچی اوزا داده بودنــد و نیــز
او را قهرمــان جنــگ دریایــی میخواندنــد.
تاسيســات نفتــي ،يگانهــاي دريايــي،
اســکلههاي البکــر و االميــه ،پــل العمــاره و
پااليشــگاه کرکــوک بارهــا توســط او مــورد
حملــه و تخريــب قــرار گرفــت .ســرانجام در
اول فروردیــن  1364پــس از ایــن کــه یــک
هواپیمــای پیشــرفته عراقــی را ســرنگون کــرد،
هــدف موشــک دوربــرد هواپیمــای دیگــر
دشــمن قــرار گرفــت و بــه جمــع دوســتان
شــهیدش پیوســت.

شهید
حسن درویش

خاطره
زمســتان ســال  1364بــود و در تهــران زندگــي
ميكرديــم .اســماعيل بــراي گرفتــن برنــج كوپنــي
بايــد مســيري را ميپيمــود كــه جــز ماشــينهاي
دارنــده مجــوز ورود بــه محــدوده طــرح ترافيــك ،بقيه
مجــاز بــه تــردد نبودنــد .افــزون بــر ايــن ،از ناحيــه پــا
هــم ناراحــت بــود و حمــل يــك كيســه برنــج بــا آن
مســافت (تقريبـاً يك كيلومتــر) برايــش زجــرآور بود.
از او خواســتم تــا با ماشــين ســپاه بــرود؛ امــا نپذيرفت.
گفتــم« :حــال شــما خــوب نيســت و پاهايــت درد
دارد!» .گفــت« :اگــر خواســتي هميــن طــور (پيــاده)
م ـيروم و گرنــه ،نم ـيروم».
وي كيســه  25كيلويــي را روي دوشــش نهــاده بــود و
كيــف دســتي و چيزهــاي ديگــري هــم در دســتش،
بــه ســختي بــه خانــه آورد؛ امــا حاضــر نشــد بــراي
چنــد دقيقــه از ماشــين ســپاه اســتفاده كنــد.

شهید
عباس دوران

والدت 1335 :شوش دانیال
شهادت 1363 :هورالعظیم
وصیتنامه

والدت 1329 :شیراز
شهادت 1361 :بغداد
زندگینامه

«شــما هــم بدانیــد ایــن انقــاب اســامی
شکســت نخــورده و انشــااهلل نمیخــورد
کــه ســخن امــام خمینــی اســت .ایــن
فرمــوده حضــرت روح اهلل اســت ،چــرا کــه
او گردنکشــیهای ابرقدرتهــا را بــا تــوکل
بــر خداونــد و عشــق بــه اســام کوتــاه کــرده
اســت.
امــت اســام بداننــد کــه تنهــا راه تــداوم ایــن
حرکــت خدایــی تــوکل بــه خــدای رحمــان
اســت .تــوکل کنیــد».
حســن درویــش در ســال  1363در عملیــات
بــدر آســمانی شــد و پیکــر پاکــش در شــوش
دانیــال بــه خــاک ســپرده شــد.
فرماندهان

وقتــی بــه او گفتــه میشــود کــه خــوب بــود
الاقــل تــا شــب هفــت بــرادرت میمانــدی
و بعــد بــر میگشــتی ،در جــواب میگویــد
بــه آنهــا گفتـهام کنــار قبــر حســین قبــری
را بــرای مــن خالــی نگــه داریــد .بیــش از 10
روز از شــهادت بــرادرش نگذشــته بــود کــه در
عملیــات کربــای  ،1روح بزرگــش از کالبدش
رهــا شــد و مظلومانــه بــه شــهادت رســید و به
جرگــه شــهیدان کربــا راه یافــت.
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شــهید دوران در طــول  22مــاه حضــور
در جنــگ  120پــرواز عملياتــي داشــت.
ســرانجام شــهید دوران در روز 1361/4/30
بعــد از اصابــت گلولــه ضدهوایــی عــراق
در آســمان بغــداد ،هواپیمــا را بــه ســمت
هتــل محــل برگــزاری اجــاس هدایــت
و بــا آن برخــورد میکنــد و بــه لقــاءاهلل
میپیونــدد .بقایــای پیکــر پــاک شــهید
عبــاس دوران بعــد از  22ســال دوری از
وطــن بــه کشــور بازگشــت و در زادگاهــش
بــه خــاک ســپرده شــد.

شهید
فریدون ذوالفقاری
والدت 1324 :تهران
شهادت 1365 :جزیره مجنون
زندگینامه

در بیــن خلبانــان گردان شناســایی ،بیشــترین
آمــار پــرواز بــه بغــداد متعلــق بــه شــهید
ذوالفقــاری اســت .جالــب اینجاســت کــه در
پروازهایــش بــه بغــداد بــرای عکسبــرداری،
مکــرر از روی پایــگاه هوایــی الرشــید کــه آن
زمــان یکــی از ســنگینترین پدافندهــای
هوایــی جهــان را داشــت ،رد میشــد ،امــا
یــک گلولــه هــم بــه جنگنــدهاش اصابــت
نکــرد.

شهید
مصطفی ردانیپور
والدت 1337 :اصفهان
شهادت 1362 :عملیات والفجر 2
زندگینامه

او در عمليــات محــرم ،والفجــر  1و والفجــر
 2شــركت داشــت و تــا لحظ ـهي شــهادت
هرگــز جبهــه را تــرك نكــرد و فرمــان امــام
عظيمالشــأن (ره) را در هــر حــال بــر هــر
چيــزي مقــدم ميدانســت .و باالخــره در
تاريــخ  62/5/15و دو هفتــه پــس از ازدواج،
صــدق و تــاش ايــن روحانــي عــارف و
فرمانــده شــجاع در عمليــات والفجــر  2بــه
نقطـ ه اوج رســيد و عاشــقانه رداي شــهادت
پوشــيد و بــه وصــال محبــوب نايــل شــد.

شهید
علی رضاییان
والدت 1336 :تهران
شهادت 1362 :منطقه عملیاتی والفجر4
خاطره

وقتــی بــاالی ســر او رفتــم ،بــه علــت ترکــش
زیــادی کــه بــه بدنــش خــورده بــود ،جانســوزانه
نالــه میکــرد .بــا دیــدن چنیــن حالتــی یــاد
خاطــرات زنــدان او افتــادم کــه بــرای مــا تعریــف
ی کــه ماموریــن
میکــرد .او میگفــت :هنگامــ 
ســاواک یکــی از مبــارزان مســلمان را بــا بخــاری
برقــی شــکنجه میدادنــد آیــه «یــا نــار کونــی
بــردا ً و ســاماً  »...را قرائــت میکــرد.
ایــن خاطــره را بــه یــادش آوردم .ایشــان آرام
شــد تــا اینکــه او را بــه ســختی بــه پشــت جبهه
منتقــل کردنــد .در بیمارســتان بــود کــه بــه
آرزوی دیرینــه خــود رســید و بــه لقــاء معبــود
و معشــوقش نایــل گشــت و دریــای متالطــم
روحــش بــه کرانــه وصــال ،آرامــش گرفــت.

شهید
مهدی زین الدین

شهید
محمدتقی رضوی

والدت 1338 :تهران
شهادت 1363 :جاده بانه  -سردشت

والدت 1334 :مشهد
شهادت 1366 :سردشت
زندگینامه
بــا شــروع جنــگ ،از ســوی جهــاد ســازندگی
خراســان عــازم مناطــق جنــوب شــد و در
عملیاتهــای بزرگــی در قــرارگاه مهندســی رزمی
جهــاد مشــغول کارهــای زیربنایــی عملیاتهــا
شــد و باالخــره ایــن سنگرســاز بیســنگر ،بــه
عنــوان قائــم مقــام قــرارگاه مهندســی رزمــی
نجــف اشــرف جهــاد ،در منطقــه غــرب کشــور بــر
اثــر اصابــت ترکــش خمپــاره یــک پایــش قطــع
شــد کــه بــه دلیــل شــدت جراحــت بــه درجــه
رفیــع شــهادت نائــل شــد.

شهید
علی زارع نعمتی

آبــان ســال 1363شــهيد زينالديــن بــه
همــراه بــرادرش مجيــد (كــه مســئول
اطالعــات و عمليــات تيــپ  2لشــكر عليبن
ابيطالــب(ع) بــود) جهــت شناســايي منطقه
عملياتــي از کرمانشــاه بــه ســمت سردشــت
حركــت ميكنــد کــه در درگيــري بــا
ضدانقــاب شــربت شــهادت نوشــيد.

شهید
هاشم ساجدی

والدت 1338 :ساوه
شهادت 1367 :خلیج فارس  -ناو جوشن
زندگینامه

والدت 1326 :دامغان
شهادت 1363 :میمک
زندگینامه

شــهید زارع در ســال  1359بــه درجــه ناوبــان
دومــي نائــل شــد .او در طــول ســالهای
دانشــجويي خــود ،همــواره پيــرو فرمايشــات
حضــرت امــام خمينــي (ره) فعاليــت کــرد و
بــا برگــزاري مراســمهاي اســامي ،جوانــان را
بــا فرهنــگ اســام آشــنا ســاخت .او در تاريــخ
 1360/8/1بــه منطقــه دوم دريايــي بوشــهر
رفــت و در «ناوچــه جوشــن» بــه خدمــت
پرداخــت .لياقــت و توانايــي بيحــد شــهید زارع
باعــث شــد مســئولين او را بــه فرماندهــي ناوچه
منصــوب کننــد.
و در نهایــت در  29فروردیــن  67در آبهــای
خلیــج فــارس آســمانی شــد.

شهید
یونس زنگی آبادی

والدت 1343 :شیراز
شهادت 1366 :حلبچه

خاطره

وقتــی خطبــه عقدمــان خوانــده شــد و مـرا بــه خانــه
بردنــد ،اول وضــو گرفتیــم و دعــای کمیــل خواندیــم.
شــب جمعه بــود .دعــای توســل و بعــد زیارت عاشــورا
و بعــد از آن دو یــا ســه ســوره از قــرآن را هــم خواندیــم.
حــاج یونــس گفــت :مــن چنــد تــا دعــا میکنــم ،تــو
هــم آمیــن بگو.
دعــای اولــش ایــن بــود :خدایــا یــک حــج ناغافلــی را
نصیــب مــن کــن .خدایــا شــهادت در راهــت را نصیب
مــن کــن .خــودش در جبهه بــود و بچههای ســپاه،کار
حجــش را درســت کــرده بودنــد.
یکــی از دعاهایــش هــم ایــن بــود :خدایــا بچــه اول من
پســر باشــد و اســمش را بگذارم مصطفی.
ســومین دعایــش هــم مســتجاب شــد  .بچــه اولمان،
پســر شــد و نامــش مصطفــی .هــر ســه دعایــش
مســتجاب شــد.
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شــهید ســاجدي ،ايــن ســجاد شــب و شــير
مياديــن در روز نبــرد ،ســرانجام بعــد از
ســالها تــاش شــبانه روزي در تاريــخ
 1363/8/5در حالــي کــه بــراي نظــارت
بــر فعاليتهــاي گردانهــاي مهندســي
جهــاد ســازندگي در مناطــق جنگــي
عــازم مأموريــت بــود ،بــه دســت منافقيــن
کــوردل بــه فيــض عظمــاي شــهادت نائــل
آمــد و آســمانی شــد.

شهید
مجید سپاسی

والدت 1340 :کرمان
شهادت 1365 :شلمچه

فرماندهان

زندگینامه
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خاطره

شــهید حــاج مجیــد خیلــی نوشــابههای
ســاخت وزارت ســپاه پاســداران بــه نــام کوثــر
را دوســت میداشــت و در گرمــای شــلمچه
پــس از هــر غــذا از نوشــابهها مینوشــید بــه
حــدی کــه بیــن بچههــا معــروف بــه نوشــیدن
نوشــابه کوثــر شــده بــود .بــه مــا میگفــت من
کــه شــهید شــدم مــرا بــا نوشــابه کوثــر غســل
دهیــد .بعــد از شــهادتش بیــن بچههــا بحــث
شــده بــود و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
منظــور او از نوشــابه کوثــر آب مقــدس حــوض
کوثــر بــوده اســت.

شهید
منصور ستاری
والدت 1327 :ورامین
شهادت 1373 :اصفهان
وصیتنامه

خدایــا بــرای چهارمیــن بــار وصیتنامــهام را
تعویــض میکنــم و چهــار ســال اســت کــه از
جنــگ تحمیلــی میگــذرد و شــهادت نصیبــم
نکــردی و در ایــن مــدت بهتریــن دوســتانم و
نورچشــمانم در کنــارم بــه شــهادت رســیدهاند.
خدایــا بــه مــن کمــک کن کــه لیاقت شــهادت
در راهــت را پیــدا کنــم و بــاز بــا خجالــت و
شــرمندگی ،امیــدوارم آخریــن وصیتنامــهام
باشــد کــه مینویســم.

شهید

محمود ستوده
والدت 1335 :فسا
شهادت 1363 :هورالهویزه
زندگینامه

در عمليــات پيروزمندانــه بــدر در شــرق
«دجلــه» متجاوزيــن عراقــي پاتك ســنگيني
را بــه فرماندهــي سرلشــكر عدنــان خيــراهلل
(كــه بــا هليكوپتــر شــخصاً پاتــك را هدايــت
ميكــرد) آغــاز كردنــد .حــدود ســاعت 1
بعدازظهــر بــود كــه شــهید ســتوده پــس
از بازگشــت از سركشــي بــه خــط مقــدم،
بــر اثــر برخــورد مســتقيم گلولــه تانــك
بــه ســنگر هدايــت عمليــات ،مجــروح و بــا
پيكــري خونيــن بــه خيــل شــهيدان دفــاع
مقــدس پيوســت.

شهید
سعیدسلیمانی
والدت 1338 :تهران
شهادت 1384 :ارومیه
زندگینامه

بــا پایــان جنــگ بــه عنـوان فرمانــده تیــپ یکم
لشــکر حضــرت رســول و قائم مقام آن مشــغول
بــه کار شــد .پــس از تشــکیل ق ـرارگاه ثــاراهلل
ته ـران بــه عن ـوان مســئول عملیــات ق ـرارگاه
مشــغول بــه خدمــت شــد و نقــش موثــری در
مبــارزه بــا شــورشها و اغتشاشــات داخلــی
داشــت.
حــاج ســعید ســلیمانی در آذر  83بــه ســمت
معاونــت عملیات نیــروی زمینی ســپاه منصوب
شــد و در  19دی  1384در ســانحه ســقوط
هواپیمایــی فالکــن ســپاه در ارومیــه همــراه
بــا ســردار حــاج احمــد کاظمــی و جمعــی از
فرماندهــان و یــادگاران بــه ســوی حق شــتافت.

شهید
نبی اهلل شاهمرادی

شهید
احمد سوداگر

والدت 1341 :چادگان
شهادت 1384 :ارومیه

والدت 1340 :دزفول
شهادت 1390 :تهران

روایت

زندگینامه

ســردار ســوداگر بــه گواهــی فرماندهــان و
همرزمانــش نابغــه اطالعاتــی و نظامــی دفــاع
مقــدس و کشــور بــود .بســیار در آرزوی شــهادت
بــه ســر میبــرد تــا اینکــه پــس از ســالها
مجاهــدت بــر اثــر تالمــات ناشــی از جراحــات
متعــدد در دوران دفــاع مقــدس ،بــا  55درصــد
جانبــازی در بیستوششــمین ســالگرد عملیــات
والفجــر  8دار فانــی را وداع گفــت و بــه خیــل
یــاران شــهیدش پیوســت.

شهید
حمیدرضا سهیلیان

همســر شــهید میگویــد :خیلــی به او وابســته
بــودم .یــک بــار گفتــم مــن یــک ثانیــه هــم
نمیتوانــم بــدون تــو زندگــی کنــم .او مثــل
همیشــه بــا مهربانــی پاســخ داد :همیــن
دلتنگیهــا تــو اســت کــه نگذاشــت مــن در
آن هشــت ســال شــهید بشــوم وگرنــه مــن
در تمــام عملیاتهــا بــودم ،تمــام اطرافیانــم
شــهید شــدند و مــن جــا مانــدم.

شهید
محمدحسنشریفقنوتی

والدت 1333 :تهران
شهادت 1359 :سرپل ذهاب
زندگینامه

والدت 1313 :آبادان
شهادت 1359 :خرمشهر
نامه

آخريــن گــردش پــروازي ايــن خلبــان شــجاع
هوانيــروز مصــادف ميشــود بــا اصابــت
گلولــه توپخانــه دشــمن بــه بالگــرد كــه
منجــر بــه شــهادت او و همپــروازش مــي
شــود .يــاران پــروازي او حكايــت ميكننــذ
کــه در حيــن عمليــات بــا خلبــان شــيرودي
تمــاس ميگيــرد و تقاضــاي حضــور او در
پــادگان ســرپل ذهــاب ميكنــد .امــا زمانــي
كــه شــيرودي بــه پــادگان ميرســد بــا
جنــازه ســوخته ايــن خلبــان شــهيد مواجــه
ميشــود .خلبــان شــيرودي نيــز هفــت روز
پــس از شــهادت ســهيليان در همــان منطقــه
شــهيد شــد.

شهید
مهدی شاه آبادی

نامه امام خمینی (ره) به شریف قنوتی:
باسمهتعالی
خدمــت ذیشــرافت جنــاب مســتطاب حجت
االســام آقــای آقا شــیخ محمدحســن شــریف
قنوتــی دامــت برکاته
بــه عــرض میرســاند ،مرقومــه شــریفه و مبلغ
یکصــد و ســی و پنــج تومــان وجــه ارســالی
توســط بانــک صــادرات واصــل گردیــد و قبض
رســید همانطــور کــه مرقــوم فرمــوده بودیــد
صــادر ،جوف ـاً ارســال گردیــد.
از خــدای متعــال دوام توفیقات آن جنــاب را در
ترویــج شــریعت مقدســه و اعــای کلمه طیبه
اســام خواســتار و ملتمــس دعا هســتم...

شهید
حسن شفیعزاده

والدت 1309 :قم
شهادت 1363 :جزیره مجنون
کالم

والدت 1336 :تبریز
شهادت 1366 :ماووت
زندگینامه

رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص شــهید
شــاهآبادی میفرماینــد :شــهید شــاه آبــادی
یکــی از افتخــارات روحانیــت مبــارز بــود .یــک
انســان پاکبــاز ،بــا اخــاص ،فــداکار ،کاری،
نســتوه و خســتگیناپذیر و خــوش روحیــه .او
یــک انســان نمونــه و اســتثنایی بــود.
شــهید شــاه آبــادی در دفــاع مقــدس در
فرصتهــای بــه دســت آمــده در جمــع
رزمنــدگان اســام و در کنــار آنــان در جبههها
حضــور پیــدا میکــرد و امر خطیــر نمایندگی
مجلــس مانــع ایــن حضــور نمیشــد؛ چــرا
کــه بــا عشــق زایدالوصوفــش بــدان مبــادرت
میکــرد.
فرماندهان
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پــس از شكســت حصــر آبــادان وي حضــور فعالــي
در عمليــات طريــق القدس داشــت و ســپس مدتي
در تيــپ كربــا بــه جنــگ ادامــه داد و بــه علــت
مديريــت بســيار قــوي و قــدرت تدبيــر باالیــي كــه
داشــت بــه مســئوليت رئیــس ســتاد تيــپ كربــا
منصــوب و از اوليــن كســاني بــود كــه شــروع بــه
پايهريــزي تشــكيالت تيــپ رزمــي ســپاه در تيــپ
كربــا مبــادرت ورزيــد و ســپس مدتــي نيــز بــه
عنـوان معاونــت تيپ المهــدي(ع) منصــوب گردید.
شــهید شــفیع زاده ،بــه دليــل اينكــه پشــتيباني
آتــش نقــش اساســي و تعييــن كننــده خــود را
در عملياتهــا نشــان داد ،بــه اهميــت تشــكيالت
پشــتيباني كنندهاي بنــام توپخانه پی بــرد .بنابراین
او بفكــر تشــكيل توپخانــه بـراي ســپاه افتــاد.

شهید
محمدعلیشفیعی
والدت 1329 :نجف آباد
شهادت 1367 :خرمشهر
زندگینامه

شــهید شــفیعی دوره مقدماتی  28را در تاریخ
 2مــرداد  1354بــا موفقیــت به پایان رســانید
و دوره  32عالــی رســتهای را از تاریــخ  5مهــر
 1365تــا تاریــخ  1تیــر  66بــا بهتریــن نتیجه
بــه پایان رســانید.
برخــی مســئولیتهای وی در دوران حیــات
پربرکتــش عبارتنــد از فرماندهــی گــردان در
لشــکر  92زرهــی اهــواز و گــروه  22قمشــه
و فرمانــده گــردان  320توپخانــه.

شهید
نورعلی شوشتری
والدت 1327 :نیشابور
شهادت 1388 :سرباز (سیستان و بلوچستان)
زندگینامه

در جمــع همرزمانــش گفتــه بــود« :آرزو
دارم در میــدان جنــگ باشــم و بــه شــهادت
برســم و جســم ناقابلــم در راه خــدا تکــه
تکــه شــود ».شــهید شوشــتری جانشــین
فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی و فرمانــده قــرارگاه قــدس
شــرق کشــور کــه در تــدارک برگــزاری
همایــش وحــدت ســران طوایــف در اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــود در  26مهــر 88
در اقدامــی تروریســتی بــه فیــض شــهادت
نائــل آمــد.

شهید
محمود شهبازی
والدت 1337 :اصفهان
شهادت 1361 :عملیات بیت المقدس
خاطره
شــهید شــهبازی تاکیــد کــرد این ســه خبرنــگار را
ســالم میرســانی خــط تــا گــزارش خــود را تهیــه
کننــد .بــا اکــراه گفتــم« :آتــش دشــمن خیلــی
ســنگینه ،تــازه کارهــای مهمتــری هــم بــر زمیــن
مانــده!» گفــت« :در انجــام ایــن کار همیــن بــس
کــه علــی (ع) در اهمیــت تاریــخ فرمودهانــد« :انــی
و ان لــم اکــن عمــرت عمــر مــن کان قبلــی فقــد
نظــرت فــی اعمالهــم و فکــرت فــی اخبارهــم
و ســرت فــی آثارهــم حتــی عــدت کاخدهــم»
«درســت اســت کــه مــن بــه انــدازه پیشــینیان
عمــر نکــردهام ،امــا در کــردار آنهــا نظــر افکنــدم و
در اخبارشــان اندیشــیدم و در آثارشــان ســیر کردم
تــا آنجــا کــه گویــی یکــی از آنهــا شــدم ».و ادامــه
داد« :حفــظ و بیــان مســایل جنــگ بــرای آیندگان
مســئولیت بزرگــی اســت».

شهید
سیدمحسن صفوی

شهید
حسین شهرامفر

والدت 1333 :اصفهان
شهادت 1365 :اهواز

والدت 1326 :مشهد
شهادت 1360 :بانه
زندگینامه
پــس از پيــروزي انقالب در عقیدتی سیاســی تیپ 23
نوهــد مشــغول خدمــت شــد و بــا آغــاز آشــوبطلبي
عوامــل بيگانــه در ســال  1358بــه طــور داوطلــب بــه
كردســتان رفــت و بــا اســتفاده از ورزيدگي جســماني
و تعهــد انقالبــي بــا انجــام عملياتهــاي متعــدد،
مبــارزهي شــبانهروزي خويــش را عليــه دشــمنان
اســتقالل اي ـران در منطق ـهي كردســتان گســترش
داد .ســرانجام در  60/5/6هنــگام نبــرد بــا عناصــر
ضدانقــاب در ارتفاعــات گرزلــي ،اطـراف محــور بانـه
ـ سردشــت بــه درجـهي رفيــع شــهادت نائــل شــد.

شهید
عباس شیرازی

زندگینامه

احــداث جادههــا و پلهــای متعــدد
خاکــی در هورهــا و جزایــر خیبــر شــمالی
و احــداث ســد خاکــی بســیار مهــم و
راهبــردی در منطقــه چوبیــده بــر روی
بهمنشــیر و نیــز ســایتهای متعــدد
موشــکی و طراحــی ســنگرهای اجتماعــی
از مهمتریــن تالشهــای شــبانهروزی
مجموعــهای اســت کــه مدیــر آن شــهید
صفــوی بــود.

شهید
سیدعلی صفوی سهی

والدت 1323 :رفسنجان
شهادت 1364 :جاده دزفول
خاطره

والدت 1319 :اصفهان
شهادت 1362 :فکه
وصیتنامه

بــا عبــاس از محــل بــه خانــه برمیگشــتیم کــه
او گفــت بیــا بــه دنبــال دختــرم برویــم .مدرســه
در خیابــان ایــران بــود .همــه دانــش آمــوزان بــه
خانههایشــان رفتنــد ،امــا دختــر برادرم مشــغول
صحبــت بــا دوســتش بــود .ایــن گفتوگــو نیــم
ســاعت طــول کشــید و مــا همچنــان منتظــر
نشســته بودیــم .در ایــن نیــم ســاعت ،اخــوی
حتــی یــک کلمــه هــم اعتــراض نکــرد .بــا
وجــود اینکــه خیلی خســته بــود و مشــغلههای
دیگــر هــم داشــت .او آرام در ماشــین نشســت تا
صحبــت فرزنــدش تمــام شــود و مــن بــه ایــن
همــه صبــر او غبطــه خــوردم.

شهید
علی اکبر شیرودی

از همســرم میخواهــم ،فرزندمــان
اســماعیل را چنــان تربیــت کنــد کــه چــون
اســماعیل خــود بــه مســلخ عشــق بــرود.
پــس ســعی نماییــد .از همیــن زمــان او را
بــا قــرآن آشــنا کنیــد تــا در پرتــو فراگیــر
تعالیــم ایــن کتــاب آســمانی ،روح شــهادت
طلبــی را کــه از جدمــان امــام حســین (ع)
بــه ارث بردیــم ،در او بیــدار شــود و در زمان
مناســب پــا در جــای پــای موالیمــان امــام
علــی (ع) گــذارد و بــر زنــده نــگاه داشــتن
اســام بــه فیــض شــهادت نایــل آیــد.

شهید
محمد طرحچی طوسی

والدت 1334 :تنکابن
شهادت 1360 :بازی دراز (کرمانشاه)

والدت 1334 :مشهد
شهادت 1360 :بستان
زندگینامه

کالم رهبری
رهبــر معظــم انقــاب میفرمایــد :ســروان شــيرودی يــک
خلبــان هوانيــروز بــود و انســانی هميشــه آمــاده شــهادت.
او اوليــن نظامــی بــود کــه در نمــاز بــه او اقتــدا کــردم .بــه
یکــی از بــرادران از دوســتان قدیم ـیاش و از روحانیــون
متعهــد کرمانشــاه اســت گفتــه بــود :فالنــی بیــا یــک
خداحافظــی از روی خاطــر جمعــی بــا تــو بکنــم ،زیــرا
میدانــم کــه بایــد شــهید بشــوم .ایــن برادرمــان گفتــه
بــود کــه خــدا کنــد حفــظ بشــوی و خدمــت کنــی.
گفتــه بــود نــه ،شــهید کشــوری را در خــواب دیــدم کــه
بــه مــن گفــت :شــیرودی یــک عمــارت خیلــی خوبــی
برایــت گرفتـهام ،بایــد بیایــی تــوی ایــن عمارت بشــینی.
لــذا میدانــم کــه رفتنــی هســتم .بــه یکــی از بــرادران
هــم گفتــه بــود کــه دعــا کــن تــا شــهید شــوم ،از بعضــی
جریانــات سیاســی دلــم گرفتــه اســت .درگیریهــای
سیاســی ایــن جــوان مومــن را بســیار آشــفته و ناراحــت
کــرده بــود.
فرماندهان
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جنــگ کــه شــروع شــد ،خدمــت در پشــت
جبهــه را رهــا کــرد و وارد جنــگ شــد .در
ابتــداي جنگ تحميلــي در جبهههــاي جنوب
حاضــر شــد و قســمت اعظــم كار مهندســي
جبهــه را بــر عهــده گرفــت .او بنيانگــذار و
فرمانــده پشــتيباني و مهندســي جنــگ جهــاد
ســازندگي بــود و جايجــاي ســرزمينهاي
مقــدس غــرب و جنــوب شــاهد تالشهــاي
خســتگيناپذير او بــود.

شهید
ذبیحاهلل عاصیزاده
والدت 1340 :اردکان
شهادت 1362 :بانه
وصیتنامه

موقعــی کــه ســاحهای مــا بــه زمیــن افتــاد
بــرای برداشــتن از همدیگــر ســبقت بگیریــد و
نگذاریــد خــون شــهیدان مــا بخشــکد و بایــد
هــر چــه ســریعتر و بــا ســرعت عمــل بیشــتر
راهشــان را ادامــه دهیــد .شــما باید حافــظ والیت
فقیــه باشــید و امــام و رهبرمــان را همچون نگین
انگشــتر در میــان خــود نگــه داریــد ،تمــام
مشــکالت را بــدون ســر و صــدا حــل کنیــد و
نگذاریــد قلــب امــام امــت لحظـهای درد بگیــرد.

شهید

رسول عبادت
والدت 1324 :شیراز
شهادت 1362 :ارتفاعات قوچ سلطان

اطالعیه
اطالعیــه ســپاه :ســرگرد رســول عبــادت نمونــه
بــارزى از ايمــان و اعتقــاد راســخ برحقانيــت اســام
بــود و بــراى رســيدن بــه وصــال معشــوق شــهد
شــيرين شــهادت را نوشــيد .انســانى آزاده ،پــاك
ســيرت و بــا تقــوا كــه بهتــر اســت وصفــش را
از زبــان بــرادران همرزمــش دربخــش عقيدتــى
سياســى پــادگان مريــوان بشــنويد .بيشــتر وقتهــا
بــه ســنگرها سركشــى مىكــرد و هرگــز دســت
خالــى بــه ســنگرها نمىرفــت .ســعى مىكــرد بــه
هــر نحــو كــه شــده مايحتــاج و يــا وســيلهاى را بــا
دســت خــودش بــه ســنگرها ببــرد و بچههــا را
دلگــرم كنــد  .از لحاظ فكرى خط راســتين اســام و
امــام خمينــى (ره) را دنبــال مىنمــود .بــراى چندين
نوبــت در مســجد پــادگان كالس قرآن تشــكيل داده
ـخصا تدريــس آن را بــه عهــده داشــت.
كــه شـ ً

شهید
رحمان فروزنده
والدت 1341 :زنجان
شهادت 1389 :رزمایش نزاجا در جنوب
خاطره

ســردار پورجمشــیدیان میگویــد :در یــک
دوره آموزشــی نارنجکــی بــه زعــم اینکــه
آموزشــی اســت پرتــاب میشــود کــه
شــهید فروزنــده تــا متوجــه ایــن موضــوع
در آتــشزا بــودن نارنجــک میشــود،
بالفاصلــه آن را بــرای جلوگیــری از
صدمــه بــه دیگــران مهــار میکنــد و
همیــن امــر ســبب ســوختن دس ـتهایش
میشــود .ایــن امــر گوشــهای از فــداکاری
و جانفشــانی وی را بــه نمایــش میگــذارد.

شهید
سعید قهاری سعید

شهید
جواد فکوری
والدت 1317 :تبریز
شهادت 1360 :کهریزک
دیدگاه

زندگینامه

او در خصــوص جنــگ تحميلــي ميگفــت:
«ارتــش جمهــوري اســامي ايــران هــم
دوش بــا ســاير رزمنــدگان ،پاســداران دليــر
و نيروهــاي بســيج ،بــه طــور قطــع در ايــن
جنــگ پيــروز خواهــد شــد و اميــدوارم در
آينــده اي نــه چنــدان دور بــه هــدف نهايــي
خــود ،كــه پيــروزي اســت برســيم».

شهید
حسین قاسمی

طاقــت مانــدن در يــزد را نداشــت و ترجيــح
مـيداد در منطقــه جنگي باشــد و بــه آرزوي
ديرينــه قلبــي خــود كــه همانــا رســيدن بــه
ديــدار يــار بــود برســد .ديــري نپاييــد كــه
پــس از چهــار مــاه خدمــت بــه عنــوان
فرمانــده لشــكر  3نیــرو مخصــوص ســپاه
در اروميــه و در هنــگام انجــام ماموريــت
هوايــي ،بــه درجـهي رفيــع شــهادت رســيد.

شهید
سیدیوسف کابلی

والدت 1333 :آمل
شهادت 1362 :کردستان
خاطره

پــس از ازدواج بــه اتفــاق همســرش بــه اصفهــان
رفــت .هــر وقــت کــه از هوانيــروز بــر ميگشــت
و بــه شــمال ميآمــد بــدون اينکــه اســتراحتي
بکنــد يــا غذايــي بخــورد بــه اتفــاق همســرش به
ســمت مزرعــه ميرفــت و بــه پــدرش در جمــع
آوري محصــوالت کشــاورزي کمــک ميکــرد.
زمانــي کــه در اصفهــان زندگــي ميکــرد يــک بار
خانــواده او از شــمال راهــي اصفهــان شــدند و بعد
از رســيدن بــه منــزل حســين متوجــه شــدند که
او هنــوز در خانــه اســتيجاري زندگــي ميکنــد و
وقتــي از او علــت ايــن امــر را جويــا شــدند ،جواب
داد :مــن از خــدا هيــچ چيــز نميخواهــم ،نــه
خانــه و نــه پــول زيــاد ،ميترســم بــا پــول زيــاد
ايمانــم را از دســت بدهــم.

شهید
محمدولی قرنی

والدت 1335 :تهران
شهادت 1365 :شلمچه
زندگینامه

در عمليــات والفجــر مقدماتــي ،بــه عنــوان
مســئول طــرح و برنامــه تيــپ ذوالفقــار
وارد عمــل شــد .در عمليــات والفجــر يــك
مســئوليت تيــپ دو ســليمان از لشــکر  27را
بــر عهــده گرفــت و بــا لياقــت تمــام از عهــده
آن بــر آمــد .در عمليــات والفجــر ســه نیــز بــه
عنــوان معــاون تيــپ پيــاده ـ مكانيــزه ذوالفقار
منصــوبشــد و در عمليــات والفجــر چهــار،
خيبــر و بــدر به عنــوان فرمانــده تيــپ ذوالفقار
وارد عمــل مشــد و حماســه آفريد .ســرانجام در
روز  18بهمــن مــاه  1365در عمليــات كربالي
پنــچ ،شــهد شــهادت را نوشــید.

شهید
ناصر کاظمی

والدت 1292 :تهران
شهادت 1358 :تهران

والدت 1335 :تهران
شهادت 1361 :پیرانشهر

زندگینامه

خاطره

شــامگاه دوم ارديبهشــت ســال  1358در
حيــاط منــزل شــخصي خــود در ميــدان
وليعصــر تهــران مــورد اصابــت گلولههــاي
عناصــر فريــب خــورده گروهــك فرقــان
قــرار گرفــت و در بيمارســتان مهــر بــه
شــهادت رســيد .شــهيد ســپهبد محمــد
ولــي قرنــي اوليــن رئيــس ســتاد مشــترك
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و اوليــن
شــهيد از مســئولين مملكتــي بــود كه ســال
هــا مبــارزه عليــه اســتبداد او را اليــق مقــام
واالي شــهادت در راه خــدا کــرد.

فرماندهان
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يــك شــب بــا هــم صحبــت ميكرديــم .پرســيدم:
«ناصــر! دوســت داري شــهيد شــوي؟»
گفت« :بله! شهادت را دوست دارم».
پرسيدم« :دوست داري اسير يا جانباز شوي؟»
گفــت« :بــراي جانبــازي و اســارت آمــاده نيســتم.
مــن دوســت دارم شــهيد شــوم .آن هــم بــه يــك
شــكل خاصــي!»
گفتم«:چگونه؟»
گفــت« :يــك تيــر بخــورم .فقــط يــك دانــه .يــا
تــوي قلبــم بخــورد يــا تــوي پيشــانيم .نميخواهــم
جنــازهام تكــه پــاره شــود».
آن شــب راجــع بــه شــهادت صحبــت كرديــم ولــي
او فقــط بــه همــان نحــوه شــهادت راضــي بــود.
روزي كــه بــه شــهادت رســيد ،خبــر آوردنــد كــه
يــك تيــر خــورده اســت؛ آن هــم تــوي پيشــانيش.

شهید
محمود کاوه
والدت 1340 :مشهد
شهادت 1365 :منطقه عمومی حاج عمران
زندگینامه

او بــا روحانيــت مبــارز همچــون رهبــر معظــم
انقــاب ،حضــرت آیــت اهلل خامنـهاي كــه قطب
مبــارزات در اســتان خراســان بــود و شــهيد
هاشــمي نــژاد و شــهيد كاميــاب ارتباط مســتمر
داشــت .بعــد از پیــروزی انقــاب در حملــه
کورکورانــه آمریــکا بــه صحــرای طبــس ،او از
اولیــن کســانی بــود کــه آنجــا حاضــر شــد تــا
اســناد باقــی مانــده از خــود فروختــگان داخلی را
از بالگردهــای آمریکایــی بــه دســت آورد.

شهید
حبیباهلل کریمی
والدت 1337 :آبادان
شهادت 1366 :خرمشهر
زندگینامه

يكــي از ويژگيهــاي بــارز شــهيد ايــن بــود
كــه قبــل از انجــام هــر عملياتــي مشــورت
ميكــرد و تصميــم گرفتــه شــده را بــا
قاطعيــت اجــرا ميكــرد .مديريــت شــهيد
كريمــي را مــي تــوان مديريــت عاشــورايي
ناميــد .امــام را بــا وجــودش لمــس ميكــرد
و نميتــوان گفــت ايشــان لحظــهاي را
بــدون عشــق بــه امــام زندگــي كــرده اســت.
ســرانجام در خرمشــهر بــا ســمت فرماندهــی
گــروه  63توپخانــه خاتــم االنبیــاء (ص)
بــه واســطه جراحــت توســط بمبهــای
شــیمیایی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل
شــد.

شهید
عباس کریمی
والدت 1336 :کاشان
شهادت 1363 :عملیات بدر
زندگینامه

بــا شــهادت شــهيد بزرگــوار حــاج محمــد
ابراهيــم همــت در عمليــات خيبــر،
فرماندهــي لشــكر  27محمــد رســول
اهلل(ص) را بــه عهــده گرفــت .ســرانجام ايــن
شــهيد ســعيد در روز پنج شــنبه  23اســفند
ســال  1363در حالــي كــه آخريــن دســتور
ابالغــي از جانــب قــرارگاه را در عمليــات
بــدر (منطقــه شــرق دجلــه و شــمال القرنــه)
اجــرا ميكــرد ،بــر اثــر اصابــت تركــش
خمپــاره بــه ناحيــه ســرش مجــروح شــد و
جــان را بــه معشــوق تســليم کــرد.

شهید
احمد کشوری

احمد متوسلیان

والدت 1332 :کیالکال
شهادت 1359 :ایالم

والدت 1332 :تهران
زندگینامه

وصیتنامه
هــر روز ســتارهاي را از ايــن آســمان بــه پاييــن مي
كشــند ا ّمــا بــاز ايــن آســمان پــر از ســتاره اســت.
ايــن بــار نيــز در پــي امــر امــام ،دريايــي خروشــان
از داوطلبيــن بــه طــرف جبهههــاي حــق عليــه
باطــل روان شــد و مــن قطــرهاي از ايــن دريايــم و
نيــز ميدانيــد كــه ايــن اقيانــوس بيپايــان اســت
و هــر بــار بــر او افــزوده ميشــود .راه شــهيدان
را ادامــه دهيــد كــه آنهــا نظارهگــر شــمايند.
مواظــب ســتون پنجــم هــم باشــيد كــه در داخــل
شــما هســتند.

شهید
یداهلل کلهر

تیرمــاه ســال  1361بــه همــراه ســه
تــن از همرزمانــش بــه ســمت بیــروت
حرکــت کــرد ولــی در هنــگام ورود بــه
شــهر درمقابــل ایســت بازرســی توســط
مــزدوران حــزب فاالنــژ علیرغــم
مصونیــت دیپلماتیــک دســتگیر شــد .دیگــر
هیچکــس آن قامــت رشــید و آن چهــره
پــر صالبــت جبهههــا را ندیــد.

شهید
عسکر محتاج
والدت :آمل
شهادت 1359 :خرمشهر

والدت 1333 :شهریار
شهادت 1365 :شلمچه

زندگینامه

زندگینامه

بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی ،بــه جنــوب رفــت و
مدتهــا بــه عنــوان فرمانــده محــور جبهــه
فیاضیــه مشــغول خدمــت شــد .در عملیــات
طریقالقــدس بــا ســمت فرمانــده گــردان وارد
عمــل شــد كــه بــه دلیــل نبــوغ و رشــادتها و
خالقیتهایــی كــه از خود نشــان داد ،جانشــین
تیــپالمهــدی (ع) شــد .در عملیاتهــای
فتحالمبیــن ،بیتالمقــدس و رمضــان ،بــه
عنــوان مســئول محــور و در والفجــر مقدماتــی،
جانشــین تیــپ نبیاكــرم (ص) بــود .شــهید
كلهــر در عملیــات كربــای  ،5قائممقــام لشــكر
ده سیدالشــهدا(ع) بــود كــه بــه درجــه رفیــع
شــهادت رســید.

شهید
حسین لشکری

شهید
فضل اهلل محالتی
والدت 1309 :محالت
شهادت 1364 :اهواز

والدت 1331 :قزوین
شهادت 1388 :تهران
زندگینامه

ســه مــاه اول دوران اســارت در ســلول انفــرادی
بــود و پــس از آن در مــدت  8ســال بــا حــدود
 60نفــر دیگــر از همرزمــان در یــک ســالن
عمومــی و دور از چشــم صلیــب ســرخ جهانــی
نگهــداری شــد .پــس از پذیــرش قطعنامــه وی
را از ســایر دوســتان جــدا کردنــد و قســمت دوم
دوران اســارت  10ســال بــه طــول انجامیــد.
وی پــس از  16ســال اســارت بــه نیروهــای
صلیــب ســرخ معرفــی شــد و دو ســال بعــد در
 17فروردیــن  1377بــه خــاک مقــدس وطــن
بازگشــت .ســرانجام وی پــس از ســالها تحمــل
رنــج و آالم ایــام اســارت روز دوشــنبه 88/5/19
در بیمارســتان اللــه تهــران بــه درجــه رفیــع
شــهادت نایــل آمــد.
فرماندهان

شــهيد عســکر محتــاج در ســال  1343بــه
خدمــت نيــروي دريايــي درآمــد  .دوره دانشــكده
افســري دريايــي و خلبانــي هليكوپتــر را در ســه
ســال آمــوزش بــه طــرز شايســتهاي گذرانــد بــه
طــوري كــه بــه مرحلــه اســتادي خلباني رســيد.
ناخــدا محتــاج از افســران شايســته و بــه نــام
نيــروي دريايــي بــود .او بــا تقويــت نيــروي ايمان
و تاكتيــك نظامــي و باالخــره دريافتــي كــه از
انقــاب اســامي ايــران پيــدا كــرده بــود عــازم
جبهــه جنــگ شــد و حماســههاي مانــدگار از
خــود بــه يــادگار گذاشــت .از خصوصيات شــهيد
واالمقــام محتــاج ،ميتــوان بــه ســاده زيســتي،
كــم توقعــي و خــوش رفتــاري او بــا اعضــاي
خانــواده و همكارانــش اشــاره كــرد.
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زندگینامه

شــهيد محالتــي در خــرداد مــاه ســال  1359طي
حكمــي از ســوي امامخمينــي (ره) بــه نمايندگــي
ايشــان در ســپاه منصوب شــد .شــهيد محالتي در
دوران جنــگ تحميلــي مرتبـاً بين تهـران و جبهه
رفــت و آمــد داشــت و بــا رفتــن بــه خطــوط مقدم
جبهــه رزمنــدگان اســام را دلگــرم ميکــرد.
هنگامــي كــه از ايشــان دعــوت كــرده بودنــد كه به
حــج بــرود ،فرمــوده بــود :االن منــا و عرفــات و صفا
بيابانهــاي جبهــه اســت .ســرانجام اول اســفند
 ،1364ســاعت  12:30دقيقــه بــر اثــر اصابــت دو
موشــك هـوا بــه هـواي جنگندههــاي عراقــي بــه
هواپيمــاي حامــل ایشــان به همـراه بيــش از چهل
نفــر از روحانيــون ،نماينــدگان مجلس و مســئوالن
فرهنگــي كشــور به شــهادت رســيد.

شهید
رجبعلی محمدزاده
والدت 1340 :بجنورد
شهادت 1388 :سرباز (سیستان و بلوچستان)
زندگینامه
در فرآینــد اســتان شــدن خراســان جنوبی بــه عنوان
ارشــد ســپاه اســتان انتخــاب شــد .امــا دوبــاره زمین
سیســتان او را فراخوانــد تــا در جــواب بــه لبیــک یار
دیرینـهاش شــهید شوشــتری  ،بــه عنــوان فرمانــده
تیــپ مســتقل ســلمان و قرارگاه شــهید حســینی و
بعــد از گذشــت یک ســال بــه عنــوان فرمانده ســپاه
سیســتان و بلوچســتان منصوب گردید .ســرانجام در
تاریــخ  88/7/26در حالــی کــه پنجمیــن همایــش
گردهمایــی قبایــل و طوایــف منطقــه را برگــزار مــی
کردنــد بــه دســت اشــرار کــوردل بــه درجــه رفیــع
شــهادت نائل شــد.

شهید

غالمرضا مخبری
والدت 1324 :قوچان
شهادت 1361 :کردستان
زندگینامه

بــه واســطه فــداکاری در عملیــات طریــق
القــدس از دســت شــهید صیــاد شــیرازی بــه
درجــه ســرهنگ دومــی مفتخــر شــد و بــا
عنــوان معــاون فرماندهــی تیــپ یکــم لشــکر
 28منصــوب و بــه کردســتان اعــزام شــد کــه
وســعت منطقــه تحــت نظــارت شــهید مخبری
حــدود  60کیلومتــر بــود کــه ایشــان دائمــا ایــن
مســیر را مــورد بررســی خویــش قــرار م ـیداد.
ســرانجام در روز  1361/10/11و در یکــی از
ایــن بازدیدهــا کــه گــردان  116در شــهر بانــه
قــرار داشــت بــه هنــگام بازگشــت و در منطقــه
دارســاوین خــودروی ایشــان بــه همــراه دو
دســتگاه خــودروی دیگــر به کمیــن ضدانقالب
برخــورد کــرده و بــه مقــام شــهادت نائــل شــد.

شهید
محمدمنتظرقائم
والدت 1327 :فردوس
شهادت 1359 :طبس
خاطره

یــک روز یــک ماشــین بــار آرد بــه موقعیــت مــا
در کردســتان رســید .محمــد بــه تنهایی کیســه
آردهــا را بــه پشــت میگرفــت و بــه انبــار
مـیآورد .راننــده کامیــون بــا دیــدن ایــن وضــع
مــی پرســد ،فرمانــده ســپاه اینجــا کیســت؟
کســی نیســت بــه شــما کمــک کنــد .خیلــی
خســته شــدهاید .محمــد میگویــد :الزم نیســت
مــن خــودم اینهــا را مــیآورم .در آن موقــع
چنــد نفــر از بچههــا میرســند و هنگامــی
کــه محمــد را در آن حــال خســته میبیننــد
بــه او میگوینــد شــما نمیخواهــد ایــن کار را
انجــام بدهیــد .مــا هســتیم .راننــده تــازه فهمید
کــه محمــد خــود فرمانــده ســپاه بــوده کــه بــه
تنهایــی آردهــا را بــه دوش گرفتــه اســت.

شهید
موسی نامجو

شهید
مسعود منفرد نیاکی
والدت 1308 :آمل
شهادت 1364 :رزمایش لشکر 58
زندگینامه

والدت 1317 :بندرانزلی
شهادت 1360 :کهریزک
زندگینامه

او در تاريــخ  1364/5/6بــه عنــوان ناظــر
آمــوزش در رزمايــش لشــکر تــكاور
ذوالفقــار كــه در شــرايط واقعــي جنگــي
اجــرا شــد شــركت کــرد و تقديــر الهــي
بــر آن شــد كــه پــس از ســي و ســه ســال
خدمــت پرافتخــار ســربازي ،در ميــدان
آمــوزش و تمريــن نظامــي بــه درجــه رفيــع
شــهادت نائــل شــود.

شهید
علیرضا موحددانش

شــهيد نامجــو در زمــان پيــروزي انقــاب
عضــو هيــأت علمــي دانشــكده افســري بــود
و ســپس بــه ســمت فرماندهــي دانشــكده
افســري منصــوب شــد  .پــس از شــهادت دكتر
مصطفــي چمــران ،نامجــو از طــرف امــام بــه
عنــوان نماينــده ايشــان در شــوراي عالــي دفاع
انتخــاب شــد .شــهيد نامجو ســرباز برجســته
اســام بــود .ســراپاي وجودش قــرآن و اســام و
امــام و خــط رهبــري بــود.

شهید
محمدجعفرنصراصفهانی

والدت 1337 :تهران
شهادت 1362 :عملیات والفجر 2
زندگینامه

موحددانــش در تاریــخ  13مــرداد  1362در
عملیــات والفجــر  2در منطقــه حــاج عمــران،
در حالــی کــه زخمــی شــده بــود ،در آخریــن
لحظــات بــه ســختی خــودش را بــه بیســیم
عراقیهــا رســاند و ســیم آن را بــا دنــدان
جویــد تــا مانــع ارتبــاط آنــان بــا عقبــه شــود.
پــس از قطــع ســیم كــه دشــمن متوجــه ایــن
كار موحددانــش شــد ،او را بــه رگبــار بســتند و
راهــی دیــار بهشــت گردانیدنــد و او بــه جمــع
دوســتان شــهیدش پیوســت.

شهید
سعید مهتدی جعفری
والدت 1337 :ورامین
شهادت 1384 :ارومیه

والدت 1339 :اصفهان
شهادت 1375 :بیمارستان  502ارتش
زندگینامه

در ســال  1367در یــک عملیات رزمی در منطقه
مریــوان و پنجویــن عــراق بــه شــدت مجــروح
و بــه پشــت جبهــه منتقــل شــد و در همیــن
زمــان بــه واســطه تــک شــیمیایی دشــمن بعثی
آلودگــی شــیمیایی نیــز پیــدا کــرد .ســرانجام
در ســال  1375حــال عمومــی وی بــه واســطه
مجروحیــت و آلودگــی شــیمیایی ،مجــددا َ رو به
وخامــت گذاشــت و در روز  19آبــان مــاه ســال
 1375روح ملکوت ـیاش بــه لقــاءاهلل پیوســت.

شهید
ایرج نصرت زاد
والدت 1312 :رشت
شهادت 1359 :پل شیخ کردستان

وصیتنامه

بــرادران! مــن کــه نتوانســتم بــه وظایــف خود
عمــل کنــم و بــا کولهبــاری از گنــاه بــه ســوی
پــروردگارم مــیروم و تنهــا دل بــه شــهادت
دارم تــا شــاید خداونــد بــا ریختــن خــون مــن
گناهانــم را ببخشــد و از شــما عاجزانــه تقاضــا
دارم کــه در حــق مــن دعــا کــرده کــه خداوند
مــرگ مــرا شــهادت در راهــش قــرار بدهــد.

زندگینامه
نصــرتزاد در مــدت اســارت مــورد شــدیدترین
شــکنجهها قــرار گرفــت و وقتــی از او خواســته
شــد بــا بیســیم دســتور تخلیــه و واگــذاری
پــادگان ســنندج را صــادر کنــد ،اینچنیــن
بــا شــجاعتی بینظیــر بانــگ بــرآورد« :مــن
ســرهنگ ســتاد ایــرج نصــرت زاد جانــم فــدای
ایــران ،درود بــر رهبــر انقــاب ،جاویــد بــاد
ارتــش ایــران ،زنــده بــاد فرماندهــان گــردان
تیــپ یــک ،خداحافظتــان!» و او را بــه شــهادت
رســاندند.

شهید سیدغالمرضا یزدانی
والدت 1340 :نجف آباد شهادت 1384 :ارومیه
در وصیتنام ـهاش آمــده اســت :بنــدهای روســیاه و پرگنــاه هســتم کــه بــا کولهبــاری خالــی از
صالحــات و دوش ســنگین ســیئات و گنــاه بــر پیشــگاهت رهســپارم .ای خــدای بــزرگ حــال کــه
هســتیام و زندگیــم همــه و همــه بــه دســت توســت ،تــو خــود مــا را هدایــت فرمــا.
فرماندهان
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شهید
محمدعلی نظران
والدت 1311 :رشت
شهادت 1373 :جاده بجنورد
زندگینامه

او در ماموریتــی پــس از ســفر بــه مشــهد
و بازدیــد از مراکــز نظامــی ،بــرای پابوســی
بــه حــرم امــام رضــا (ع) رفــت و ســرانجام
نظــران در بازگشــت بــه تهــران در مســیر
جــاده بجنــورد بــه دلیــل واژگــون شــدن
خــودرو جــان بــه جــان آفریــن تســلیم
کــرد.

شهید
محمد نوژه
والدت 1324 :تهران
شهادت 1358 :کردستان
زندگینامه

شــهید نــوژه در ماموریتهــای بســیاری در
غــرب کشــور حماســه آفریــد و ســرانجام در
یکــی از ماموریتهــا کــه در پــی فرمــان امــام
ب ـرای کمــک بــه دکتــر چم ـران در ســرکوب
تجزیهطلبــان مســلح در حالــی کــه روزه بــود
در تاریــخ  20مــرداد  58بــه پــرواز درآمــد امــا
هواپیمایش در آســمان کردســتان ایران توســط
ضدانقــاب ســقوط کــرد و در ســن  34ســالگی
بــه آســمان زیبــای شــهادت پــر کشــید.
در پــی ایــن واقعــه و بــه پــاس اولیــن شــهید
نیــروی هوایــی ارتش جمهــوری اســامی ایران،
پایــگاه ســوم شــکاری همـدان به پایگاه شــهید
نــوژه همـدان تغییــر یافت.

شهید

هوشنگ وحید دستجردی
والدت 1304 :اصفهان
شهادت 1360 :تهران
پیام

پیــام امــام خمینــی بــه مناســبت شــهادت
دســتجری:
اینجانــب شــهادت دادســتان کل انقــاب و
ســرهنگ وحیــد دســتجردی کــه در راس
شــهربانی و قــوای انتظامــی کــه در حــال انجــام
وظیفــه بودنــد و بــه این توفیــق الهی (شــهادت)
نائــل شــدند را بــه ملــت ایــران و به حــوزه علمیه
قــم و قــوای مســلح تبریــک و تســلیت عــرض
میکنــم و از خــدای متعــال رحمــت بــرای آنــان
و صبــر و شــکیبایی بــرای خانــواده محترمشــان
خواســتارم.

شهید
منصور وطنپور

شهید
سیدعلیاکبرهاشمی
والدت 1325 :تهران
شهادت 1368 :مناطق عملیاتی غرب

والدت 1317 :اراک
شهادت 1359 :اهواز
زندگینامه

زندگینامه

در آغــاز جنــگ اســتاد خلبــان هوانيــروز
وطنپــور فرمانــده اوليــن تيــم پــروازي
بــود كــه شــتابان بــه جبهــه پــرواز كــرد .او
تــا نهميــن روز جنــگ در مقابــل تانكهــا و
نيروهــاي تــا دندان مســلح دشــمن ايســتاد و
پيشــروي آنهــا را در پــل كرخــه ســد كــرد
و در تاریــخ  59/7/9در منطقــه حمیدیــه
شــهادتي شــيرين را بــراي خــود رقــم زد.

شهید
ابراهیم همت

شهید
علی هاشمی

والدت 1334 :شهرضا
شهادت 1363 :عملیات خیبر

والدت 1340 :اهواز
شهادت 1367 :فاو

زندگینامه

خاطره

وقتــي شــهيد هاشــمی بــه خانــه ميآمــد و
زنــگ خانــه را م ـيزد ،بچههــا از نــوع زنــگ
زدن وي متوجــه ميشــدند کــه پدرشــان
آمــده و هــر دو بــا هــم ميدويدنــد تــا در
را بــاز کننــد ،امــا حســين کــه زرنگتــر بــود،
زودتــر در را بــاز ميکــرد و زينــب ناراحــت
ميشــد و گوشـهاي مينشســت ،وقتــي علــي
دليلــش را پرســيد و متوجــه موضــوع شــد ،از
آن وقــت ،هــر بــار ايــن اتفــاق تکــرار ميشــد،
شــهيد بــر ميگشــت و از حيــاط بيــرون
ميرفــت و ميگفــت زينــب بايــد در را بــاز
کنــد و او بــا ايــن کار زينــب را بينهايــت شــاد
ميکــرد.

شهید
محمدابراهیمهمتی
والدت 1329 :سمنان
شهادت 1359 :آبهای خلیج فارس

ناوچــه قهرمــان پیــکان در مســیر بازگشــت
هــدف موشــک قــرار میگرفــت و شــهید
«محمــد ابراهیــم همتــی» فرمانــده دلیــر و
بیبــاک بــه حیــات ابــدی خــود در ســرای باقی
شــتافت و بــدن مطهــرش در خلیــج همیشــه
نیلگــون فــارس آرام گرفــت.

والدت 1319 :تهران
شهادت 1364 :تهران
روایت

همســر شــهید میگویــد :درد و رنــج مــردم
اذیتــش میکــرد .هرگــز بیتفــاوت نبــود.
همیشــه در حــال جهیزیــه دادن بــه یــک
خانــواده بــود؛ بــه خصــوص دختــران شــهدا.
بــه فقــرا و مســتمندان میرســید .کمــک بــه
ســاخت مســجد میکــرد .بــرای بچههــای
بیسرپرســت مکانــی درســت کــرده بــود
کــه تــا چندیــن ســال بعــد از شــهادتش مــن
نمیدانســتم.
اگــر میخواســت پولــش را جمــع کنــد ،یکــی
از ثروتمندتریــن افــراد میشــد امــا همیــن
کــه انقــاب شــد ،مغــازهاش را تعاونــی وحــدت
اســامی کــرد .از جیبــش میگذاشــت تــا
اجنــاس را ارزانتــر بــه مــردم بدهــد.
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در عملیــات «فتحالمبیــن» مســئولیت
قســمتی از عملیــات ،بــه عهــده ایــن
ســردار دالور بــود .در عملیــات پیروزمنــد
«بیتالمقــدس» نیــز در ســمت معاونــت
تیــپ محمــد رســولاهلل (ص) بــا اینکــه
منطقــه عملیاتــی بــه صــورت دشــت بــود،
ایشــان بــا اســتفاده از بهتریــن تدبیــر نظامــی
بــه نحــوه مطلوبــی فرماندهــی کــرد.

زندگینامه

شهید
سیدمجتبیهاشمی

فرماندهان

او در ســال  67چنــد هفتــه قبــل از پذیرش
قطعنامــه بــار دیگــر مجــروح شــد و پــس
از اســتراحت  30روزه دوبــاره بــه مناطــق
عملیاتــی شــمالغرب رفــت و ســرانجام دفتر
زندگــی سراســر تــاش و مجاهــدت وی در
دهمیــن روز از خــرداد  68هنــگام بازدیــد
از منطقــه بســته شــد.
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شهید
علیرضایاسینی
والدت 1330 :آباده
شهادت 1373 :اصفهان
زندگینامه
شــهيد ياســيني بــا اوجگيــري تظاهــرات همــه
جانبــه عليــه رژيــم شــاه ،عليرغــم جــو فشــار و
اختنــاق در ارتــش ،بــا پخــش اعالميــه حضــرت
امــام(ره) بيــن پرســنل متعهــد دســت بــه
فعاليتهــاي ضــد رژيــم طاغوتــي زد.

