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مقدمه
نام ذوالفقار را که می شنوی ، یاد شمشیر دو دم حضرت علی )ع( می افتی . شمشیری که در دست 
شیر مردی فنا ناپذیر ، خدمات ارزنده ایی را به اسالم کرد . از هر کس بپرسی ذوالفقار چیست ؟ بدون 
شک جوابی شبیه مضمون باال را می دهد . اما اگراز بچه های رزمنده و قهرمان لشکر 8 نجف اشرف 
و تیپ مقدس 44 قمر بنی هاشم )ع( این سوال را بپرسی عالوه بر جواب باال، خاطرات گردان ذوالفقار 
چهارمحال و بختیاری در سال 1361 تداعی میشود که خواب را بر دشمن زبون حرام کرده بودند . آری 
ذوالفقار ، ذوالفقار است ، چه در دست علی )ع( باشد و چه نام آن روی سرداران اسالم خواه . هر دو بر 

سر کفار فرود آمدند و آنان را به خاک مذلت نشاندند .
با پشتیبانی یگانهای مهندسی در  به استعداد  48 گردان رزمی  زمانی که عملیات والفجر مقدماتی 
منطقه رملی فکه و چزابه شروع شد ، تنها گردان ذوالفقار بود که توانست به عنوان یگان خط شکن 
در این عملیات موفق عمل کند . در ارزیابی این عملیات بود که سردار کاظمی گفت : » اگر من سه 
گردان مثل گردان ذوالفقار داشتم العماره را محاصره می کردم « . موفقیت گردان در رسیدن به اهداف 
محوله و تمجید سردار احمد کاظمی ما را بر آن داشت تا به عملکرد این یگان رزم بپردازیم . برای انجام 
این مهم بیش از 18 ماه تحقیقات الزم صورت گرفت . لیست نیروهای گردان که با دست خط منشی 
گردان سردار شهید حسین شیرزاد در قبل و بعد از عملیات به وضعیت نیروها اعم از شهدا ، مفقودین ، 
مجروحین و آنانی که سالمت از عملیات برگشتند ، پرداخته بود به دست آمد .  تعداد زیادی از بازماندگان 
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گردان شناسایی شد . دوازده نفر از نیروهای موثر که در گردان مسئولیت داشتند و در عملیات شرکت 
جستند دعوت به مصاحبه شدند . پس از 5 ساعت مصاحبه و مباحثه به شرح عملیات و نقش نیروهای 
عمل کننده پرداخته شد . با مراجعه به پرونده های موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان موضوع 
تاریخ والدت و شهادت ، زندگینامه و وصیتنامه شهدا مورد بررسی قرار گرفت . بر همین اساس هرچند 
ممکن است مواردی در خصوص تحقیقات فوق از قلم افتاده باشد آما نهایت سعی و تالش خود را به 

کار گرفته تا بتوانیم حق مطلب را ادا کرده باشیم . 
در آبان سال 1361 آنگاه که گردان ذوالفقار شکل گرفت ، نام شیردالن و صف شکنانی را در دفتر 
خود ثبت کرد که تاریخ هیچگاه نام و یادشان را فراموش نخواهد کرد . راد مردانی که شهاب شدند و 
برآسمان تیرگیها و ناپاکیها خط بطالن کشیدند . آنانی که صاعقه شدند و بر سر دشمن دیو سیرت فرود 
آمدند و آرزوی لحظه ای آسایش را بر دلهایشان باقی نهادند . سخن از راد مردانی است که همتشان 
به بلندای آسمان ابدیت و وسعت اندیشه شان به پهنای اقیانوسهاست . آنانی که در نهایت مظلومیت به 
موالیشان علی )ع(  اقتدا کردند و صالبت سالح ایمانشان برندگی سالحهای دشمن را بی اثر کرد . این 
دست نوشته برگ سبزی است به ، آنها که قلبشان همیشه برای اسالم و انقالب می طپد . تقدیم به 
آنهایی که دوست دارند نام مردان شهید بر تارک شفق و بر پیشانی فلق همیشه درخشش داشته باشدو 

آنان که ذوالفقار را آفریدندو حماسه ها رقم زدند .

کورش صادقی چلیچه
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پیشگفتار
 انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس در دوران خود ازجمله حوادثی بود که به دست مردم آزاده ایران 
تا  ایثار و شهادت را رقم زدند،  تابناک ترین جلوه های  از  از زنان فداکار و مردان ازجان گذشته ، یکی 
به عنوان یک الگوی حماسه ساز نقش آفرینی کنند و افتخار بزرگی برای ایران اسالمی به ارمغان بیاورند .

جوانانی که شهادت را یک پیروزی و نهایتاً مالقات باخدا می دانستند ؛ به میدان آمدند و حماسه ها آفریدند، تا 
ضمن پاسداشت انقالب اسالمی، اجازه ندهند یک وجب از خاک میهن ایران عزیز به دست بیگانگان بیفتد .

 بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری زعیم عالی قدر حضرت امام خمینی )ره( که دست سلطه 
گران و ابرقدرت های شرق و غرب از این مرزوبوم کوتاه شد، برای تسلط یابی مجدد بر این کشور نه تنها 
قائله کردستان را به راه انداختند بلکه با توطئه های متمادی ازجمله کودتای طبس، فتنه ها و درگیری های 
سیستان و بلوچستان، تحریک گروه های سیاسی برای اغتشاش در کشور، ترور شخصیت ها و سایر موارد 

سعی در شکست انقالب داشتند که همه این توطئه ها با هوشیاری مردم در نطفه خفه شدند .
 سلطه طلبان وقتی از این طریق نتوانستند راه به جایی ببرند، با تحریک صدام حسین تکریتی، حکومت 
امید که پس  این  به  نمودند  رفته مجهز  به تجهیزات مدرن جنگی و سالح های پیش  را  بعث عراق 
از دو هفته انقالب اسالمی را ساقط و تهران را تسخیر نمایند. با حمله گسترده از هوا، زمین و دریا 
ایران ساماندهی  انتظامی  ایران هجوم آوردند . در آن زمان که نیروهای نظامی و  به کشور اسالمی 
مناسب نداشتند، بخش اعظمی از خاک ایران و شهرها و روستاها را به تصرف خود درآوردند و تا پشت 
دروازه های شهر اهواز رسیدند . با یورش وحشیانه خود تعداد زیادی از مردان، زنان و کودکان بی گناه 
را به شهادت رسانده و جمع کثیری را آواره و تعدادی از مردم غیرنظامی را به اسارت گرفتند و اقدام به 

تخریب اماکن مسکونی و غارت اموال آن ها نمودند .
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حق همسایگی
وقتی بعد از گذشت حدود دو سال از پیروزی انقالب و گذر از مشکالت مختلف، کشور داشت به آرامش 
می رفت، اواخر شهریورماه 1359 جنگ 8 ساله را به منظور براندازی حکومت نو پای انقالب اسالمی به 
ایران تحمیل کردند. با شروع جنگ تحمیلی همه مردم در قشرها و گروه های مختلف از سراسر کشور 
احساس تکلیف می کردند که به هر طریق ممکن برای مقابله با متجاوزان بعثی کمک کنند که ازجمله 

حضور داوطلبانه جوانان از اقصی نقاط میهن اسالمی به جبهه های حق علیه باطل بود . 
اما این احساس در وجود مردم و خصوصًا جوانان استان چهارمحال و بختیاری بیشتر هویدا بود، آنان 
مردمی غیرتمند و متعصب بودند که به واسطه همسایگی با استان مرزی و جنگ زده خوزستان و قرابت 
خویشاوندی با آنان وظیفه خود می دانستند که عالوه بر دفاع از انقالب و میهن اسالمی، حق همسایگی 
را ادا نمایند . به عنوان نمونه میزبانی بیش از 40 هزار نفر جنگ زدگان و تأمین اسکان و مایحتاج زندگی 

آنان در طول 8 سال دفاع مقدس می باشد .
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 اعزام اولین گروه به جبهه ها
 تنها شش روز از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می گذشت که همگام با جوانان سراسر کشور 
به  ترکی  فرماندهی سردار شهید حسینعلی  به  بختیاری  و  چهارمحال  استان  بچه های  از  گروه  اولین 
اهواز و سپس به محور شوش اعزام شدند . با ادامه جنگ گروه گروه جوانان غیرتمند استان به منظور 
باطل  ایران عازم جبهه های حق علیه  ناموس و میهن اسالمی  از  به رزمندگان و دفاع  یاری رساندن 
می شدند . از آنجائی که در مهروموم های اول جنگ این استان یگان رزمی مستقلی نداشتند، نیروهای 
اعزامی تا اواسط سال 1361 بیشتر در یگان های لشکر 8 نجف ، 14 امام حسین )ع( و تیپ های 25 
آنها عملیات های شکست حصر  در حضور  و  )ع( سازماندهی می شدند  ابیطالب  بن  و 17 علی  کربال 
آبادان- فتح المبین - بیت المقدس - طریق القدس - محرم - رمضان - مطلع الفجر - ثاراهلل ، حسین 
بن علی و رشادت هایی که از خود نشان دادند فراموش شدنی نیست؛ نشان دادند، تا اینکه نیمه دوم سال 
1361 بود که نقطه عطفی برای رزمندگان استان قبل از عملیات والفجر مقدماتی به وجود آمد و گردانی 
به نام ذوالفقار به آن ها اختصاص یافت. گردان ذوالفقار به تعداد 325 نفر از رزمندگان شهرستان های 
شهرکرد1 و فارسان با مسئولیت سردار شهید سهراب نوروزی چلیچه و تحت فرماندهی لشکر 8 نجف 
در عملیات والفجر مقدماتی وارد عمل شد . این گردان که به عنوان گردان خط شکن عمل می کرد در 
پیش  از  اهداف  به  و  را شکست  بود که خط دشمن  لشکر  این  آزمون خود، موفق ترین گردان  اولین 

1.  در سال 1391 شهرستان شهرکرد به سه شهرستان شهرکرد ، بن و سامان تبدیل شد.
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تعیین شده خود در محور عملیات دست پیدا کنند .
بعدازاین عملیات بود که نیروهای استان چهارمحال و بختیاری از سایر یگان ها منفک و به تیپ قمر 
به  در عملیات خیبر  و  بودند ملحق شده  زرین شهر و شهرضا  بچه های  از  )ع( که متشکل  بنی هاشم 
فرماندهی سردار کریم نصر به استعداد 8 گردان وارد عملیات شدند. سه گردان از نیروهای عمل کننده 
این تیپ رزمندگان استان شامل " گردان توحید به فرماندهی سردار شهید سهراب نوروزی " گردان یا 
زهرا)س( به فرماندهی سردار شهید سید کمال فاضل و گردان حضرت علی اکبر به فرماندهی سرهنگ 
جمعلی کیانی " که به قلب دشمن زدند و بعد از رشادت هایی که جوانان استان در این عملیات از خود 
نشان دادند و با تثبیت جزایر مجنون به تکلیف خود عمل کردند و اجازه ندادند حرف امام که گفته بود " 
جزایر مجنون باید حفظ شود " ؛ بر روی زمین بماند. پس از واردکردن خسارات زیاد به دشمن، تا کنار 
رود دجله پیشروی کردند و با وضو از آب دجله در کنار رودخانه نماز را اقامه کردند. در این عملیات بود 
که دشمن به تالفی خسارات متحمل شده، علی رغم ممنوعیت استفاده از سالح های شیمیایی در جنگ، 
برای نخستین با به صورت گسترده اقدام به استفاده از انواع سالح های شیمیائی )گازهای تاول زا ، خردل 
، اعصاب و ناتوان کننده( نمود و گردان توحید اولین قربانیان سالح های شیمیائی جنگ بودند که فرمانده 

آن به همراه تعدادی از نیروهایش براثر عوارض شیمیائی به شهادت رسیدند .
 حضور چشمگیر و گسترده جوانان استان به جبهه های نبرد حق علیه باطل به منظور انتقام قربانیان 
باغبانی در شوشتر و شهید محمد  سالح های شیمیائی، پادگان های دارخوین در اهواز ، شهید محمد 
یگان  به عنوان  که  شد  )ع(  بنی هاشم  قمر   44 تیپ  رزمندگان  استقرار  محل  سوسنگرد  در  منتظری 
از پیش  اهداف  بدر و تصرف  : عملیات  بیشتر عملیات های مهم و بزرگ حضور داشت  خط شکن در 
تعیین شده و انهدام پل جویبر، والفجر 8 و آب های خروشان اروند و رزم بی امان سرداران شهید الیاس 
ارجمند و سید کمال فاضل و تصرف شهر فاو، کربالی 4 و پشتیبانی از یگان های عمل کننده در ام 
الرصاص و ام البابی، کربالی 5 و تثبیت اراضی به دست آمده در شلمچه و شهادت سرداران سرافرازی 
چون محمدعلی شاهمرادی ، ایرج آقابزرگی ، جمشید براتپور و خداکرم رجب پور، والفجر 10 و فتح 
قله های شاخ شمیران و شاخ سومر و شهادت سرداران غالمرضا کاووسی و علی شیر لهرابی و دیگر 
عملیات های پدافندی و آفندی در مناطق غرب و جنوب کشور هیچ گاه رزم بی امان و جان فشانی های 

رزمندگان چهارمحال و بختیاری را از یاد نخواهد برد 1.

1. ستاد کنگره شهدا استان چهارمحال و بختیاری
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لشکر قمر بنی هاشم )ع(
 حضور منسجم رزمندگان استان در قالب یگان استانی تا پایان جنگ هویدا بود به گونه ای که در عملیات 
والفجر 10 با عنوان لشگر قمر بنی هاشم )ع( به قلب دشمن زدند. اطاعت محض و بی چون وچرای این 
یگان از ولی فقیه زمان خود، به یگان والیی معروف شده بود . استان چهارمحال و بختیاری افتخار دارد 
که جوانان برومندی چون سردار سرلشکر محسن رضایی و بیش از 70 هزار رزمنده دلیر را در دامن 
– نوروز  – رضا رحمانی  امیریان  آنان ازجمله سرداران عبدالصمد  نفر  خود پروراند که حدود سه هزار 
صالحی – اردشیر غریب – مصطفی آذریان – فریدون ابوالحسنی – نقنه ای – محمدی – ذوالفقاری 
و..... جام شهادت را نوشیدند، و بیش از 7 هزار جانباز و 526 آزاده را تقدیم نمودند تا بلکه دین خود را 

نسبت به انقالب و نظام ادا کرده باشند .

تعدادی از رزمندگان گردان ذوالفقار - منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی



20

گردان ذوالفقار

ارتشی های چهارمحال و بختیاری
 جوانان ارتشی این استان1 هم در یگان های رزم 58 ذوالفقار - لشکر 92 زرهی اهواز - لشکر 77 
خراسان - 55 هوابرد شیراز - توپخانه اصفهان - لشکر کرمانشاه - پایگاه 4 شکاری دزفول - 21 حمزه 
تهران - لشکر 23 نوهد - 88 زاهدان - 84 خرم آباد - 45 تکاور - 30 گرگان - 28 کردستان - لشکر 
ارومیه - تیپ 40 سراب و سایر یگان های رزم با حضور داوطلبانه و شرکت در عملیات های والفجر 
مقدماتی، طریق القدس، عاشورا، فتح المبین، والفجر 8، بیت المقدس، رمضان، کربالی 6، والفجر 10 و 
مرصاد در طول 8 سال دفاع مقدس و شهادت سردارانی هم چون امیر سرلشکر خلبان نعمت اهلل اکبری، 

رحمت اهلل حسین زاده و کریم بیاتی نقش بسزایی از خود نشان دادند .

جهادگران استان
 جهاد گران جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان نیز 
بنی هاشم )ع( همواره پشتیبان و حامی  قالب گردان مهندسی قمر  پابه پای هم رزمان نظامی خود در 
رزمندگان در نقاط مرزی جنگ خصوصًا مناطق صعب العبور غرب کشور بودند و افتخارات زیادی را برای 
استان و ایران به دست آوردند. شروع جنگ تحمیلی، فرصت طالئی برای ضدانقالب در کردستان فراهم 
آورد تا در آن منطقه تحرکاتی را از خود نشان دهند. در همین شرایط بود که جهاد سازندگی استان 
به منظور پشتیبانی و جاده سازی برای رزمندگان در مناطق جنگی جنوب و غرب کشور در روستای دزلی 

واقع در منطقه مریوان استان کردستان مستقر شوند .
سهم ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری، محروم ترین – خطرناک ترین و 
صعب العبورترین مناطق کردستان مانند: مناطق مرزی شهرستان مریوان و سروآباد؛ بیغوله های بیرواسی، 
دزآور و ها نی گرمله؛ بیراهه های دزلی، مله خورد و تته؛ پاسگاه شهدا، سلین، نوین و بلبر؛ هجیج و 
خطرگاه های درکی، اورامانات، پاوه و ...گردید که پایگاه استقرار آنان روستای دزلی در 30 کیلومتری 

جنوب مریوان بود2 .
جهادگران مظلوم استان پس از عبور از راه های ناامن قروه، سنندج و... به مریوان و پس ازآن به دزلی 

1. پرونده های شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران
2. کتاب ستاد دزلی - حسن رضایی
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می رسیدند و آنجا بود که هم زمان در چندین جبهه می جنگیدند؛ جبهه نبرد با مزدوران بعثی عراق، جبهه 
نبرد با ضدانقالب )دشمن دوست نما(؛ جبهه نبرد با کوه و صخره و دره برای جاده سازی، جبهه نبرد با 
برف و بوران و سرما در ارتفاعات بیش از سه هزار متری، جبهه نبرد با محرومیت و گرسنگی و غربت و 

بیماری، جبهه همدردی و همراهی با مردم محروم بی جاده و بی مدرسه و بهداشت منطقه بود .
ارائه خدمات احداث سنگر نفرات، تسلیحات و تأسیسات، ساخت تانکرهای آب رسانی، سوله های پیش ساخته، 
احداث پل های ایرانیت و بتونی، جاده های عملیاتی، بیمارستان های عملیاتی، باند هلی کوپتر، پایگاه های نظامی، 
مسجد و حسینیه و ساختمان های متفرقه ازجمله خدمات رسانی ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان 
چهارمحال و بختیاری در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور بوده است. بعالوه پشتیبانی مستقیم عملیات های 

والفجر مقدماتی، والفجر 4، والفجر 9، نصر یک و والفجر 10 را بر عهده داشته است .
از دیگر خدمات این ارگان انقالبی جمع آوری کمک های مردمی برای رزمندگان هشت سال دوران 
دفاع مقدس با همکاری ستاد جمع آوری کمک های مردمی استان بوده است که در همین رابطه مردم 
– صدها دستگاه  بنز  آمبوالنس و کامیون  لندکروز،  تویوتا  اهداء صدها دستگاه خودرو مزدا،  با  استان 
موتورسیکلت، موتوربرق – بیش از 50 هزار تخته پتو - صدها چادر صحرائی - گونی خالی – مقادیر 
زیادی انواع دارو، مواد شوینده و پاک کننده، ظروف غذاخوری، مواد خوراکی، البسه و انواع پوشاک – 
بیش از 5000 رأس گوسفند – مقدار زیادی طالجات – میلیون ها ریال وجه نقد و دیگر مایحتاج جبهه ها 

حامی رزمندگان اسالم بودند .

بمباران شهرکرد
 شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری علی رغم قرار گرفتن در سلسله جبال کوه های زاگرس ، 
در دوران جنگ تحمیلی از بمباران هوائی دشمن در امان نماند و دو نوبت موردحمله بمب افکن های 
دشمن متجاوز قرار گرفت که در این حمالت دو باب مدرسه ابتدائی و دبیرستان، مرکز بهداشت استان، 
مرکز مخابرات و کارخانه قند استان مورد هدف قرار گرفتند که در اثر این حمالت 26 نفر شهید و بالغ 

بر 120 نفر مجروح و خسارات زیادی به مراکز مزبور وارد شد .
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شهدای ترور استان توسط منافقین
 مسئولین و شخصیت های این استان نیز از حیله و مکر منافقین در امان نماندند و عزیزانی چون شهیدان 
رحمان و مجتبی استکی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، امامقلی جعفرزاده فرماندار شهرکرد، 
آموزش وپرورش، غالمعلی  پور مسئول  یوسف  نجف  فرخشهر،  امام جمعه  توسلی  حجت االسالم عیسی 
نیک خواه معاون استاندار آذربایجان غربی و تعداد زیادی از مدافعان انقالب در نقاط مختلف کشور به دست 
منافقین کوردل به شهادت رسیدند . هم چنین 6 نفر از مسافرین هواپیمای ایرباس که دوازدهم تیرماه 1367 
هدف موشک ناوگان آمریکا در خلیج فارس قرار گرفت از این استان بودند که به منظور تأمین معاش زندگی 

خود برای کارگری عازم کشور کویت بودند، در این حادثه به شهادت رسیدند .

شکل گیری گردان ذوالفقار
21 ماه از جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران می گذشت . در این مدت جوانان غیرتمند استان 
چهارمحال و بختیاری گروه گروه از نقاط مختلف استان به مناطق جنگی اعزام می شدند . استان یگان 
مستقلی نداشت .نیروهای اعزامی به پایگاهی در اهواز به نام گلف که تحت فرماندهی سپاه خوزستان بود ، 
می رفتند و از طریق این پایگاه به مناطق مختلف جنگی شوش ، طالئیه ، آبادان ، خرمشهر و یا یگانهای 
: لشکر امام حسین )ع( ، تیپ 8 نجف اشرف ، لشکر 25 کربال ، تیپ علی بن ابیطالب و ... سازماندهی می 
شدند .  موضوع پراکندگی نیروها در یگانهای مختلف بچه ها را رنج می داد و میل باطنی آنها این بود که 
همه به گونه ای واحد و یکپارچه در کنار هم قرار گیرند . این موقعیت فراهم نشد تا اینکه بعد از عملیات 
بیت المقدس با پیشنهاد تعدادی از بچه ها این کار کلید خورد . چند ماهی ازاین قضیه گذشت تا اینکه 
در آبان ماه 1361 بعد از عملیات محرم با تشکیل گردان مستقلی که همه بچه های استان چهارمحال و 
بختیاری در آن سازماندهی شوند موافقت شد . 325 نفر از بچه های شهرستانهای شهرکرد و فارسان گرد 
هم آمدند و گردان را تشکیل دادند . نام آن را » ذوالفقار » نهادند . با اختصاص این گردان به استان موضوع 
فرماندهی و هدایت نیروهای شجاع ، دلیر و غیوری که هر کدام به واسطه توانمندیهای خود درحد یک 
فرمانده بودند به میان آمد . مسئله دربین نیروها به شور و مشورت گذاشته شد . با شناختی که نیروها از 
سهراب نوروزی داشتند ، اتفاق نظر بچه ها این بود تا این مسئولیت خطیر و مهم را به دوش« سردار شهید 

سهراب نوروزی » بگذارند . در ادامه به زندگینامه شهید نوروزی خواهیم پرداخت .  
در همین رابطه سرهنگ ایوب زمانی استاد دانشگاه و از فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس می 
گوید : » در بین برادران به طور مشخص ، از همه واالتر و کامل تر شهید نوروزی بود که برادران رزمنده 
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دوراین شهید عزیز حلقه زدند و با حالت تواضع خواستار فرماندهی این شهید بزرگوار شدند « . سهراب 
نوروزی معلمی بود ساکن »چلیچه » از روستاهای استان چهارمحال وبختیاری در 32 کیلومتری غرب 
شهرکرد که با شروع جنگ تحمیلی سنگر دفاع از میهن و انقالب را بر سنگر تعلیم و تربیت ترجیح داد 
وپس از گذشت تنها چند روز از جنگ عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد . بصیرت ، توانایی ، جسارت 
و مدیریتی که در وجود سردار نوروزی بود باعث شد که با گذشت چند ماه بعنوان جانشین سردار حسینعلی 
ترکی فرمانده تیپ 17 علی بن ابیطالب )ع( برگزیده شود . وی با گذراندن دوره آموزش فرماندهی در تهران 
و رشادتهایی که در عملیاتهای بیت المقدس ، فتح المبین ، رمضان ، محرم ، والفجر مقدماتی ، خیبر و سایر 
عملیاتهای پدافندی در کسوت جانشین تیپ ، فرمانده گردان و گروهان داشتند ، مورد توجه فرمانده هان 
ارشد نظامی قرار می گیرند و از وی می خواهندتا درستاد قرارگاه نجف از ایشان استفاده شود ، اما با خلوص 
نیتی که داشتند از مسئولین درخواست می کندکه به وی اجازه بدهند بعنوان یک بسیجی درکنار نیروهای 

استان انجام وظیفه نماید،که مورد موافقت قرار می گیرد . 
سردار نوروزی فردی بود که خود را مامور به انجام تکلیف می دانست . او سرباز نظام و مطیع بی چون و 
چرای ولی فقیه بود . وی از کودکی عالقه ویژه ای به قرآن داشت و بر این باور بود ، قرآنی که سراسرش 
هدایتگر مردم است و دارای دالیلی روشن از هدایت می باشد ، مایه جدایی حق از باطل خواهد بود . 
سهراب پس از پذیرش این مسئولیت با تاسی از قرآن کریم نام گروهانها را از روی آیات قرآنی انتخاب 
نمود و با شناختی که از نیروها داشتند فرماندهان آنها را معرفی کرد . گروهان یک »القارعه »به فرماندهی 
سهراب ایزدی قهفرخی، گروهان دوم بنام »الفجر« به فرماندهی جمعلی)محمد( کیانی هرچگانی ) وی 
قبل از عملیات در مقر گردان زخمی شد وبرای درمان  ازطریق اورژانس به اندیمشک منتقل گردید و 
مسئولیت گروهان به دوش عباس کیانی هرچگانی افتاد( و گروهان سوم »الفتح »به فرماندهی سردار 
شهید ایرج آقابزرگی نافچی . فرمانده ، گردان نوپای ذوالفقار را در سه گروهان و هرگروهان را به چهار 
دسته سازماندهی میکند . سرهنگ سیدتقی احمدی شیخ شبانی وسردارشهیدعبدالصاحب زغیرزاده احمدی 
اهل اهواز را که به زبان عربی مسلط بود به عنوان معاونین گردان انتخاب می کند . بچه های استان خیلی 
خوشحالند از اینکه برای اولین بار صاحب گردان شده اند . آموزشهای نظامی و عقیدتی گردان در مقرهای 
خاکی مثل دهالویه ، فکه و جنگلهای انقر شروع شد . فرمانده معتقد بود که همزمان با آموزشهای نظامی 
، آموزشهای اعتقادی نیز همراه باشد . زیرا اگر انسان از نظر اعتقادی رشد کرد و متوجه شد که برای چه 

چیزی مبارزه می کند ، آنوقت است که میتواند به اهدافی که مد نظر است ، دست پیدا کند .
سرهنگ همایون امیرخانی می گوید : » سهراب نوروزی یک معلم خود ساخته بود .آدمی فوق العاده 
ساده ، اما عالم وفردی معنوی بود که معنویت را بین بچه ها قبل از عملیات والفجر مقدماتی در فکه به 
اوج رسانده بود . سردار احمد کاظمی به او ارادت داشت « . آموزشها برای آمادگی نیروها بصورت مستمر با 



24

گردان ذوالفقار

مانورهای شبانه ، گردانی ، تیپی و نیز جلسات مختلف با واحدها برگزار می شد . گردان درمنطقه حساسی 
در نزدیکی دشمن ) ارتفاعات میشداغ و محدوده جنگلهای انقر و در نزدیکی فکه( مستقر بود . نیروها برای 
در امان ماندن از تیررس دشمن ، مجبور بودند روزها چادرها را جمع کنند و در تپه های اطراف پراکنده 
شوند و شبها به خاطر برودت هوا که بسیار سرد بود چادرها را برپا نموده و استراحت کنند . آموزشها بسیار 
سنگین بود و نزدیکی به دشمن برای انجام این امر مشکل آفرین شده بود . عملیات عظیمی در پیش 
است ، عملیات نزدیک است و بچه ها برای حمله آماده می شدند . عملیات والفجر مقدماتی و استقالل 
رزمندگان استان چهارمحال وبختیاری که قرار است آزمایش سختی را بدهند . در این عملیات قرار است 
گردان ذوالفقار تحت فرماندهی سردار نوروزی در تیپ 2 مالک اشتر از لشکر 8 نجف اشرف بعنوان یگان 

خط شکن عمل نماید . با سازماندهی نیروها و دریافت آموزشهای الزم آماده عملیات شدند .
بعد از عملیات والفجر یک که در فروردین 1362 صورت گرفت ، نیروهای گردان ذوالفقار به یگان تیپ 
44 قمر بنی هاشم )ع( که تا آن زمان تحت فرماندهی لشکر امام حسین )ع( بود ، منتقل شدند . در واقع 
می توان گفت ؛ نیروهای گردان ذوالفقار ستون و پیکره تیپ مستقل 44 قمر بنی هاشم )ع( شدند که از 
آن زمان به بعد و تا پایان جنگ به عنوان یگان خط شکن در عملیات های خیبر ، بدر ، والفجر8 ، کربالی 

4و5 ، والفجر10 و سایر عملیاتهای پدافندی  خواب را بر چشم دشمن حرام کردند .

مقاوم چون ذوالفقار
در عملیات والفجر مقدماتی اولین محک جدی بچه های استان چهارمحال و بختیاری مورد آزمایش 
افرادی  آنها   . باشند  داشته  دلهره  ای  ذره  با دشمن  رزم  در  نبودند که  اماآنان کسانی   . گیرد  قرارمی 
از  را  پاکی  و  ، صداقت  بودند  آموخته  زاگرس  راازکوههای  مقاومت  که  بودند  و سخت کوش  آبدیده 
چشمه های پاک وزالل منطقه ، غیرت وشجاعت را از پیشینیان خود به ارث برده اند و گوی سبقت 
در رزم را از رودخانه های جوشان و خروشان کارون و زاینده رود یاد گرفته بودند . حاج عباس طغیانی 
بچه زرین شهراصفهان و از فرماندهان لشکر صف شکن قمربنی هاشم )ع(  ، می گوید :« بچه های 
چهارمحال و بختیاری از نظر جسمی و قدرت بدنی قوی بودند . اینها صدمه خورده بودند . کارهای 
جنگ را راحت انجام می دادند . جبهه هم همه اش صدمه بود . بچه های ساده و صادق و بی آالیشی 
بودند« .  سرهنگ احمدرضا طاووسی اهل شهرضا که در طول جنگ تحمیلی ارتباط زیادی با نیروهای 
چهارمحال و بختیاری داشتند نیزدر همین رابطه می گوید : »چهارمحالی ها غیرتی بودند ، در جنگ 
خیلی پشت هم را داشتند . ورزیدگی باالیی داشتند ، بی ریا وساده و پرتحرک بودند . » نزدیک عملیات 
بود فرمانده  گردان ذوالفقار نیروها را جمع کرده بود ودر باره عملیات ، اهداف عملیات ، موقعیت عملیات 
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و نحوه اجرای آن توضیح می داد و از روی کالک منطقه عملیاتی را تشریح می کرد . ایشان از جمله 
فرماندهانی بودند که قبل از هرعملیاتی منطقه را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دادند که در زمان 

اجرا با مشکل مواجه نشوند.
سرهنگ سیدتقی احمدی شیخ شبانی مسئول نیروهای اعزامی از شهرکردو جانشین اول گردان ذوالفقار 
می گوید : » قبل از عملیات والفجر مقدماتی سردار نوروزی شخصا رفت و موقعیت محور عملیات را بررسی 
کرد و موانع و مشکالت محور عملیاتی را شناسایی کرد . بعد به عنوان یگان مستقل به خط زدند و توانستند 
اهداف ازپیش تعیین شده را به تصرف خود در آورند . گردان ذوالفقار تنها یگانی بود که در این عملیات 
توانست به اهداف خود دست پیدا کند » . باالخره شب موعود فرا رسید و عملیات ساعت 21/30 روز 17 
بهمن 1361 با رمز یااهلل یااهلل یااهلل در منطقه رملی غرب ارتفاعات میشداغ ، حد فاصل فکه تا چزابه ، با 
هدف تصرف پل » غزیله » شروع شد که چنانچه این مرحله از عملیات با موفقیت انجام می شد ، تصرف 
شهر العماره بعنوان دومین هدف در دستور کار قرار می گرفت . در این عملیات فرماندهان نظامی جنگ ، 
آنچه را که در عملیات های گذشته خصوصا عملیات محرم بدست آورده بودند ، دسترسی به این مهم را 
آسان جلوه می دادکه با به کارگیری 48 گردان از رزمندگان سپاه پاسداران و 16 گردان از نیروی زمینی 

ارتش جمهوری اسالمی از سه محور به مصاف 80 گردان نظامی عراق رفتند .
یکی از یگانهای مردمی که تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این عملیات به کار 
استان  در  فارسان  و  بسیجی شهرستانهای شهرکرد  نیروهای  از  متشکل  ذوالفقار  گردان   ، گرفته شد 
چهارمحال و بختیاری بود که تصرف کانون اهداف عملیات ، یعنی » پل غزیله » به عهده این گردان 
گذاشته شد . منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی از نظر نظامی کامال استراتژیک و در این منطقه دشمن 
هم با تجربیاتی که از عملیات های رمضان ، محرم و حمله های مشابه به دست آورده بود با ایجاد موانع 
ایذایی ، استحکامات ، ایجاد میدانهای مین فراوان و گوناگون ، کانال های عمیق و متعدد با تعبیه سیم 

خاردار و جاری کردن قیر و نفت سیاه سعی داشت تا از حمالت ایران جلوگیری کند .
فرمانده قبل از شروع عملیات در دوسه نوبت به محور عملیاتی می رود و شخصا موقعیت منطقه را 
شناسایی و ارزیابی می کند .با توجه به موقعیت منطقه عملیاتی نیروها را شبانه آموزش می دهد . برای 
آمادگی الزم آموزشهای سختی را نیروها پشت سر می گذارند . منطقه مورد شناسایی دشمن قرار گرفته 
بود و هر روز هواپیماهای دشمن مقر گردان را بمباران می کردند . نیروها برای درامان ماندن از بمباران 
هواپیماهای دشمن روزها را خارج از چادرها و در تپه و شیارهای موجود منطقه پناه می برند .  فرمانده 
کالک عملیات را آماده کرد و در اختیار بچه ها قرار داد . بسیاری از نیروهای موثر را کنار تک درخت 
می بردند و به واسطه دیده بانی که اونجا بود آنها را از موقعیت منطقه عملیاتی توجیه می کردند . یک 
شب قبل از عملیات نیروها را از مقر خود به محل تک درخت و جنگل های امقر انتقال می دهند . 
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مسیر رملی بود و از آن محل تا خط مقدم امکان عبور خودرو وجود نداشت . عصر روز هفدهم بهمن 
برنامه نماز جماعت مغرب و عشا و زیارت عاشورا برگزار می شود . وداع نیروها با یکدیگر دیدنی بود 
. خصوصا وداع پدر و پسر » حاج علی محمد و بهنام علیمحمدی » دیدنی تر بود که نیروها را به یاد 
وداع امام حسین )ع( با حضرت علی اکبر انداخت . بعد از نماز و دعا و وداع ، نیروها حرکت کردند و 
مسیر زیادی را تا خط مقدم طی کردند . عملیات هم می بایست در تاریکی شب صورت گیرد . مسیری 
را که نیروهای اطالعات و عملیات برای گردان ذوالفقار ترسیم کرده بودند اظهار داشتند که هیچ مانع 

و یا کمین دشمن وجود ندارد .
بیش از چهار کیلومتر نیروهای گردان به سمت نیروهای عراقی پیش رفتند که به میدان مین برخورد 
کردند و هیچ کس از وجود میدان مین اطالعی نداشت . میدان مین حدود سیصد تا پانصد متر بود . 
نیروها درپشت میدان مین استقرار گرفتند تا مین ها خنثی شدند . قبل از اینکه نیروها حرکت کنند ، 
فرمانده برای شناسایی و اطمینان از مسیر ، جلوتر می رود که به یک میدان مین دیگری برخورد می 
کند . مقداری از میدان دوم مین که خنثی شد به کمین دشمن که در واقع خط اول دشمن بود ، می 
رسند . دشمن متوجه حضور نیروهای ایرانی می شود . معبر مین کامل باز نشده و تا کانال اول هنوز 
یک کیلومتر باقی مانده است . درگیری شروع می شود . حدود 40 نفر از نیروها مجروح و شهید می 
شوند . با از بین بردن کمین دشمن از طریق معبر عراقی ها به کانال اول می رسند . بین کانال اول و 
دوم میدان مین دیگری بود که از آنجا هم عبور کردن و به کانال دوم رسیدند . برای عبور از کانال ها 
بچه ها پایین می رفتند و دست همدیگر را می گرفتند و از کانال باال می آمدند . قبل از عبور از کانال 

دوم درگیری شدیدی بین نیروها صورت گرفت .
در این محل دشمن با اسلحه های تیربار ، چهارلول ، دوشیکا ، آرپی جی 11 و خمپاره 60 بچه ها را 
به رگبار بسته بودند و بر سر آنها آتش می ریختند . ساعت 2 نصف شب بود که خط شکسته و درگیری 
شدیدتر شد . بعد از شکست خط حدود 100نفر از نیروهای گردان باقی مانده بودند و با دشمن درگیر 
بودند و این درحالی بود که تعدادی از آنها نیز ترکش خورده بودند و حاضر نبودند به عقب برگردند . قرار 
بود گردان مقداد از نیروها پشتیبانی کند که نرسیدند . کمتر از یک گروهان از نیروهای گردان ثاراهلل به 
کمک بچه ها رسیدند و گردان ذوالفقار موفق شد تا دو کیلومتر آتش دشمن را خاموش کنند و به هدف 
خود برسند . هر چند گردان ذوالفقار توانست با پشت سر گذاشتن موانع و شکستن خط به اهداف ازپیش 
تعیین شده دست پیداکند ، اما این موانع و استحکامات سرعت الزم را از سایر یگانهای عمل کننده 
گرفت و نیروهای سمت چپ و راست گردان جلو نیامدند و الحاق صورت نگرفت و گردان ذوالفقار به 

محاصره نیروهای عراقی درآمدند .
مهمترین راهی که رزمندگان برای انجام این عملیات پیش بینی کرده بودند استفاده از تاریکی مطلق 
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نیز موانع و  اما وقتی به واسطه هوشیاری و اطالع قبلی دشمن نسبت به آغاز عملیات و   . شب بود 
استحکامات به کار گرفته در منطقه ،رزمندگان نتوانستند تا سپیده صبح به اهداف خود دست پیدا کنند 
، در نتیجه گردان ذوالفقار چهار محال و بختیاری در محاصره کامل دشمن قرار گرفتند . اینجا بود که 
سردار نوروزی با درایت و شایستگی کامل توانست گردان را از محاصره دشمن نجات داده و به مقر قبلی 
خود برگرداند. مرحوم عبداهلل ارهفت از جانبازان و نیروهای گردان مذکوردر خاطرات خود می گوید : »در 
اولین شب عملیات والفجر مقدماتی وقتی سردار شهید سهراب نوروزی با بدن مجروح پیشا پیش گردان 
حرکت می کرد و آنی از پیشروی گردان به سوی اهداف تعیین شده غافل نبودند . در این حمله هدف 
گردان ذوالفقار گرفتن پل غزیله بود که تقریبا در یک و نیم کیلومتری خط مرزی ما که پاسگاه صفریه 
بود ختم می شد . که ما کامال به اهداف خود رسیدیم ، اما سایر نیروها به دالیلی که نتوانستند الحاق 
کنند ، گردان کامال محاصره شد . فردای آن روز نیروهای عراقی که اکثرا سودانی بودند از سنگرهای 
بتونی نظامی چال موشی و تودر تو استفاده میکردند و بچه ها را به رگبار می بستند . بعد با درایت شهید 

نوروزی و تاکتیکهای نظامی که به کار گرفت ، توانست نیروها را از محاصره نجات دهد « .  
از آنجایی که این عملیات مقارن با ایام دهه فجر صورت گرفت پیش بینی می شد که در سرنوشت 
جنگ تاثیر گذار باشد ، نام والفجر را روی عملیات نهادند اما وقتی چنین نشد پسوند » مقدماتی « به 
آن اضافه شد . در این عملیات بود که گردان ذوالفقار 25 شهیدو 18 مفقود تقدیم نمودند و 138 نفر از 
نیروهای آن هم مجروح شدند که در سند افتخارات استان به ثبت رسید . بعد ازاین عملیات بود که در 
ارزیابی بین فرماندهان ارشدجنگ صورت گرفت ، سرلشکر شهید احمد کاظمی فرمانده وقت لشکر 8 
نجف ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات در سخنانی اظهار داشتند : » اگر من سه گردان مثل 
گردان ذوالفقار داشتم العماره را محاصره می کردم « . بعد از عملیات والفجر مقدماتی گردان ذوالفقار 
خمیر مایه و پایه و اساس تشکیل تیپ و به دنبال آن لشکرمقدس44 قمر بنی هاشم )ع(قرار گرفت تا 
ذوالفقارعلی )ع( در دستان قمر بنی هاشم )ع( روز روشن را بر دشمن زبون تیره و تار نمایدودر سخت 
ترین شرایط به عنوان یگان خط شکن وارد عملیات شود . رزم بی امان فرزندان چهارمحال و بختیاری 
تحت عنوان تیپ 44 قمر بنی هاشم در عملیات های خیبر ، بدر ، والفجر 8 ، کربالی 4 و5 و والفجر 

10 فراموش ناشدنی است .
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عملیات والفجر مقدماتی
ماه های پایانی سال دوم دفاع مقدس ، جنگ کاماًل به نفع ایرانی ها پیش می رفت . رزمنده های ایرانی در 
چند عملیات که بافاصله نه چندان زیاد اما با برنامه ریزی و زحمت زیاد انجام شد ارتش عراق را از زمین های 
اشغالی عقب زدند . آخرین عملیات در این دوره بیت المقدس بود که خرمشهر را آزاد کرد و صدام و بسیاری 
از کشورهای حامی صدام را برای توقف جنگ به تکاپو انداخت . به دنبال این موفقیت ها عملیات رمضان 
به عنوان اولین عملیات برای تهدید بصره و تنبیه صدام و به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران طراحی 
شد. این عملیات سخت شد و سختی هایش نشانه ای از مشکالت ادامه جنگ بود. عملیات رمضان درخور 
جمهوری اسالمی ایران شروع شد و دشمن را کاماًل متزلزل کرد. اما به واسطه زمین پر مانع، آتش پرحجم 

دشمن، سربازان پرتعداد و انگیزه عراقی ها برای دفاع از بصره کار را سخت کرد .
تهدید بصره پرقدرت ترین اهرم ایران بود، اما راه های نفوذ به بصره بسته شد. خاک ریزهای مثلثی، دژ 
مستحکم کانال ماهی، موانع هاللی شکل، آب گرفتگی هایی که پر از مانع و هزاران خاک ریز و مانع فرعی 
که از پاسگاه زید در شمال بصره تا شلمچه در مقابل بصره را ایجاد کرده بود، ادامه عملیات را سخت تر 
کرد. عدم موفقیت در عملیات رمضان، ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. محسن رضایی فرمانده 
سپاه، درباره فاصله بین عملیات رمضان تا والفجر مقدماتی می گوید : " پس از رمضان، کار برای ما خیلی 
سخت شد ، حتی برای اولین بار با فرماندهان ارتشی اختالفاتی پیدا کردیم. رزمندگان هم دچار آسیب 
جدی شده بودند و بحث های سیاسی هم شروع شد . سخت ترین دوران جنگ برای ما همین دوره بعد از 
عملیات رمضان بود. به خصوص که فرماندهان هم مشکل پیداکرده بودند. تا آمادگی برای عملیات بعدی، 
که عملیات والفجر مقدماتی بود، شش ماه طول کشید. درواقع این ابهام رزمندگان و فرماندهان بود که 

باعث شد این فاصله زمانی ایجاد شود. "
همه ادامه جنگ را ضروری می دانستند و امام هم در پیامی حضور نیروهای مردمی در جبهه را واجب 
کفایی اعالم کرده بود. از طرف دیگر با توان و امکانات موجود، امکان دست یابی به پیروزی، با دشواری های 
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بسیار همراه بود. همه امید داشتند با اجرای سلسله عملیات های محدود، فرصت و زمینه الزم را برای اجرای 
عملیات گسترده فراهم کنند، که برای این مهم تا قبل از عملیات والفجر مقدماتی عملیات های مسلم بن 
عقیل در غرب سومار و محرم در جنوب شرقی دهلران و غرب عین خوش با موفقیت نسبی انجام گرفت. 
طراحی عملیات وسیع والفجر دو هدف را دنبال می کرد، نخستین هدف تصرف پل غزیله بود و چنانچه 
این مرحله از عملیات با موفقیت انجام می شد ، تصرف شهر العماره به عنوان دومین هدف در این عملیات 
در دستور کار نیروهای انقالبی قرار می گرفت. هفدهم بهمن 1631 عملیات در جنوب فکه، که از جنوب 
به چزابه و هورالهویزه محدود می شد، از غرب به منطقه عمومی العماره عراق و پاسگاه هایی که روبروی 
العماره بودند و شرق منطقه هم ارتفاعات میشداغ بود که در امتداد ارتفاعات حمرین در شمال فکه قرار 
داشتند، شروع شد. منطقه عملیاتی در زمین های بکر و دست نخورده، دشتی صاف و بدون جان پناه و رملی 

بود که تاکنون رزمندگان درگیری در چنین منطقه ای را تجربه نکرده بودند.
این  برای  بسیاری  نیروهای   . نهادند  آن  را روی  والفجر مقدماتی  نام  این عملیات  عدم موفقیت در 
عملیات آماده شدند. به طوری که با افزایش نیروهای مردمی، برای اولین بار قرار بود این نیروها در غالب 
سپاه بجنگند . اگر تصرف پل غزیله در این عملیات صورت می گرفت، در مرحله بعدی حمله به العماره و 
تسلط بر جاده بصره – العماره - بغداد در دستور کار بود، تا پشتیبانی دشمن از نیروهای بصره و مناطق 
اطراف سخت شود . رزمنده ها را در دو قرارگاه نجف و کربال سازمان دهی کردند : قرارگاه کربال متشکل 
از سپاه سوم صاحب الزمان که شامل ؛ لشکر 14 امام حسین )ع(، لشکر 25 کربال، لشکر 17 علی بن 
ابی طالب و تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( . سپاه هفتم حدید شامل لشکر 7 ولی عصر، تیپ 15 امام حسن 
)ع(، لشکر 8 نجف که )گردان ذوالفقار ازجمله گردان های خط شکن این لشکر در عملیات بود(، لشکر 
41 ثاراهلل و لشکر 19 فجر بود . قرارگاه نجف متشکل از سپاه 11 قدر شامل؛ لشکر 27 محمد رسول اهلل، 
لشکر 31 عاشورا، تیپ 10 سیدالشهدا، لشکر 5 نصر، لشکر 21 حمزه، تیپ 84 خرم آباد، تیپ 58 ذوالفقار 

خود را برای عملیات آماده کرده بودند .
در طرح عملیات بنا شد نیروهای دو قرارگاه کربال و نجف را قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )قرارگاه مشترک 
ارتش و سپاه( هدایت کند. عراق پس از چند پیروزی پی درپی ایران، نیروهایش را در این مناطق افزایش 
داده بود و با کمک کشورهای حامی اش تجهیزات زیادی را در اختیار داشت و به کار گرفت. در منطقه 

عملیاتی والفجر مقدماتی هم دشمن طرح های مهندسی و دفاعی پیچیده ای پیاده کرده بود .
در منطقه ای که قرار بود عملیات صورت گیرد ؛ مقابل نیروهای ایرانی سپاه چهارم ارتش عراق قرار 
داشت که حفاظت از محدوده میان چیالت عراق تا شمال هور را بر عهده داشت. سپاهی که تشکیل شده 
بود از چهار لشکر مجهز عراق که با نیروهای اضافی و تیپ هایی از نیروهای جیش الشعبی )نیروهای 
اول دفاعی عراق فاصله زیادی داشت. هوا  با خط  بودند. خط خودی  را تقویت کرده  داوطلب( آن ها 
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که تاریک شد، نیروها به سمت خط دشمن حرکت کردند تا اینکه بتوانند در زمان مناسب به خط اول 
دشمن برسند. ساعت 21 و سی دقیقه عملیات با رمز یا اهلل شروع شد. فاصله زیاد بین خط خودی تا 
خط دفاعی دشمن باعث شد تا نیروها نتوانند هم زمان به خط اول دشمن برسند. از طرفی هم نیروهای 
عراقی در کمین های خود، جلوتر از خط اول بودند و قبل از این که رمز عملیات را اعالم کنند با برخی 

از نیروهای ایران درگیر شده بودند .
برخی ازنیروها از جمله گردان ذوالفقار به خط اول رسیده بودند اما هنوزحمله را شروع نکرده بودند 
از کانال های موجود در منطقه عملیاتی، میدان های مختلف مین، سیم های  . شاید موانع موجود اعم 
خاردار، قیرهای رها شده در کانال ها ازجمله مواردی بود که تا زمان شروع عملیات برطرف نشده بودند 
از دیگر مواردی بود که نیروها نتوانند حمله خود را شروع کنند. این وضع فرماندهان را نگران کرده 
بود، اما باالخره نیروها را طوری هدایت کردند که اکثرشان از موانع عبور کردند و به کانال اول رسیدند 
. دشمن که انگار تجربه عملیات های گذشته را بارها مرور کرده بود باهوش و دقیق عمل می کرد ؛ 
می دانست نباید با رزمنده های پرشمار ایرانی مستقیم روبرو شود، که تلفات زیادی را خواهد داد . دشمن 
به نیروهای خود دستور عقب نشینی داد و نیروهای ایرانی که با موانع پیچیده درگیر بودند با توپخانه و 

آتشبار قدرتمند نیروهای عراقی گلوله باران شدند .
نیروهای ایران موفق نشدند متوازن پیشروی کنند ؛ بعضی جاها پاسگاه های دشمن را گرفتند و بعضی 
جاها هم نتوانستند از خط اول جلوتر بروند. این امر باعث شد تا نیروهایی هم که پیشروی کرده بودند در 
محاصره دشمن قرار بگیرند و یا به عقب برگردند . گردان ذوالفقار ازجمله یگان هایی بود که موفق شد به 
همه اهداف خود دست پیدا کند وتا کانال سوم دشمن پیشروی کند و درکتار جاده آسفالت مستقر شوند 
. رسیدن به پل غزیله اصلی ترین هدف عملیات بود که این مأموریت به دوش گردان ذوالفقار متشکل از 
نیروهای استان چهارمحال و بختیاری نهاده شد بود. هرچند گردان ذوالفقار توانست با پشت سر گذاشتن 
موانع مذکور و شکستن خط به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کند، اما این موانع و استحکامات سرعت 

الزم را از سایر یگان های عمل کننده گرفت و الحاق نیروها صورت نگرفت .
عدم الحاق نیروهای عمل کننده باعث شد تا گردان ذوالفقار در محاصره دشمن قرار گیرد ، اما با تدبیر 

خوب فرمانده گردان محاصره را شکستند و به پشت خط برگشتند .
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عملیات والفجر مقدماتی از زبان سردار شهید سهراب نوروزی چلیچه
در این مصحف بر آن بودیم تا مطالب و سخنانی از فرمانده با بصیرت گردان ذوالفقار سردار شهید سهراب 
نوروزی را در خصوص عملیات والفجر مقدماتی که به عنوان یک گردان خط شکن عمل کردند داشته باشیم. 
تالش های زیادی صورت گرفت. هیچ گونه اثری از ایشان در آثار و اسناد موجود یگان های رزم استان وجود 
نداشت. تعدادی از رزمندگان آن گردان که در عملیات حضور داشتند، شناسایی شد؛ اما به دنبال این بودیم تا 
بتوانیم مطالبی را از زبان شخص این فرمانده دالور به دست آوریم. روزی که از همه جا ناامید شده و درصدد 
تدوین کتاب بودیم؛ شخصی به نام مصطفی صادقی پور از رزمندگان لشکر8 نجف که از طرف لشکر مامور 
شده بود تا عملکرد و نقش گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی را جمع آوری نماید. وی با مراجعه 
به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری، در دفتر کار این جانب حضور پیدا کردند و با 
هماهنگی به عمل آمده ، بیست و پنجم تیرماه 1398 با دعوت و مصاحبه از تعدادی فرماندهان و رزمندگان 
گردان خاطرات و اطالعات خوبی ارائه و ضبط شد. خوشبختانه در این روز مصاحبه شهید نوروزی که بعد 
از عملیات والفجر مقدماتی توسط راویان جنگ تهیه شده بود و در مرکز اسناد جنگ نگهداری می شد توسط 

آقای صادقی پور به دست ما رسید که به شرح زیر است:
 گردان ذوالفقار از معدود یگان ها و حتی می توان گفت ؛ تنها گردانی بود که به فرماندهی سردار شهید 
سهراب نوروزی توانست با پشت سر گذاشتن موانع دشمن در عملیات والفجر مقدماتی موفق عمل کند . 
راوی جنگ می گوید دومین روز عملیات والفجر مقدماتی بود که به حضور برادر سهراب نوروزی فرمانده 
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گردان ذوالفقار از لشکر 8 نجف رسیدیم تا از کم و کیف عملیات مطلع شویم . برادر سهراب نوروزی درباره 
عملیات والفجر مقدماتی توضیحاتی داده و ضمن اشاره به نحوه انجام این عملیات توسط گردان ذوالفقار 
گفت : بیشترین ضعف ما در شناسایی منطقه توسط اطالعات عملیات و واحد تخریب بود. به همین علت 
نتوانستیم نتیجه دلخواه را بگیریم و تعدادی شهید و مجروح نیز دادیم . اما لطف خداوند شامل حال ما بود 
چون بسیاری از نیروها بدون اینکه اطالع داشته باشند وارد میدان مین شدند ولی با کمترین تلفات عملیات 
صورت گرفت و به علت عدم الحاق یگان ها، عدم هماهنگی و ضعف در پشتیبانی آتش، عقب نشینی کردیم. 

در این مقوله مصاحبه انجام گرفته با این سردار شهید بدون تغییر تقدیم می شود .

راوی: ضمن معرفی خود مسئولیت هایتان را هم بفرمایید.
نوروزی مسئول گردان ذوالفقار هستم.  الرحیم، من سهراب  الرحمن  نوروزی: بسم اهلل  برادر سهراب 
گردان ذوالفقار شب هجدهم بهمن عملیات داشت و گردان خط شکن بود. از مقر حرکت کرد و رفتیم تا 

جاده شنی که حدود یک ساعت پشت جاده استراحت کردیم.

راوی: مأموریت شما در کجا بود؟
برادر سهراب نوروزی : مأموریت ما شکستن خط و استقرار در بعد از کانال دوم دشمن بود . یک و نیم 
کیلومتر باالی پاسگاه صفریه آمده و گفتیم گردان پشت جاده شنی بماند و استراحت کند تا معبر باز 
شود. معبر که باز شد حرکت کرده و از معبر بازشده برود تا گردان پشت معبر نرود که خطر آن ها را تهدید 
کند. در ضمن اطالعات عملیات و تخریب در پانصد متری کمین مانده بود و جلو و عقب نمی رفتند. پس 
از یک ساعت که پشت جاده شنی ماندیم بیسیم زده و گفتیم چرا جواب نمی دهید، که گفتند با کمین 

برخورد کردیم و نمی توانیم جلو برویم. قاسم محمدی که فرمانده تیپ بود گفت :
 برادر حاج امینی پشت نیروهای دشمن رفته و منتظر شماست و شما باید خود را به کانال برسانید، 
چون االن درگیر شده و نیروهای آن ها درراه متالشی می شوند. برادر تقی یار1 هم بود که به ایشان 
گفتیم کجا برویم؟ ایشان گفتند دو کیلومتر به سمت راست یک جاده شنی است که یک شبکه سر راه 
آن می باشد و بعد به سمت چپ می پیچید. یک کمین در بین راه است که شما باید از این جاده رفته و 
آن را هم بزنید و از معبر عراقی ها عبور کنید. لذا ما هم پل سیار و دو نردبان برداشته و رفتیم. درراه مدام 

منور می زدند و قاسم هم فریاد می زد بروید و تقی یار هم می گفت خانواده شهدا منتظر شما هستند .
ما دو کیلومتر به راست و سپس دو کیلومتر به چپ که سمت عراقی ها بود، رفتیم که به میدان مین 
برخورد کردیم و هیچ کس از وجود آن اطالع نداشت. میدان مین که سیصد تا پانصد متر بود، خنثی 
کرده و گردان را در همان جا نگه داشتیم و خود ما جلو رفتیم که به یک میدان مین دیگر رسیدیم. ده 

   1.   تقی یار مسئول محور تیپ 2 مالک اشرت در عملیات والفجر مقدماتی بود.
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متر از آن را هم خنثی کردیم و متوجه شدیم درست در ابتدای کمین دشمن هستیم. این در حالی بود 
که بچه های اطالعات عملیات گفته بودند ما شمارا از جایی می بریم که کمین نباشد. به هرحال در آنجا 
دشمن متوجه حضور ما شد. چون میدان مین هم خنثی نشده بود بیش از چهل نفر از نیروهای گردان 
شهید و یا مجروح شدند. اینجا ما با کانال یک کیلومتر فاصله داشتیم و این ها هم نیروهای کمین دشمن 

بودند. البته در حقیقت این کمین نبود بلکه دشمن یک خط در اینجا داشت .
 به هرحال با این تعداد شهید و مجروح از میدان مین عبور کرده و کمین را نابود کردیم و از طریق معبر 
عراقی ها به کانال اول رسیدیم و از میدان مین وسط کانال اول و دوم هم عبور کرده و به کانال دوم 
رسیدیم. خواستیم از کانال دوم عبور کنیم که معبر آن ها را گم کردیم. با همه این مشکالت بچه های 
ما رفتند ولی چون معبر باز نشده بود در آنجا یک چهار لول، یک قبضه دوشیکا و چند قبضه آرپی جی 
11 و خمپاره 60 وجود داشت و در آن قسمت هم عراق مدام منور می زد و با تیربار هم شلیک می کرد؛ 

که به هر طریق ممکن از کانال دوم هم عبور کردیم .

راوی: به چه صورت از کانال دوم عبور کردید؟
برادر سهراب نوروزی : برای عبور از کانال ها نیاز به پل نبود . بچه ها پایین می رفتند و دست همدیگر 
را گرفته و از کانال باال آمدیم . اما در آنجا ما را به رگبار بستند و مانند جهنم بر سر ما با چهار لول، 
دوشیکا، آرپی جی و خمپاره 60 آتش می ریختند. به همین دلیل از کانال دوم تا خط دشمن که حدود 
200 متر میدان مین بود و 50 متر آن طرف میدان مین چهار ردیف شهید و زخمی ریخته بود و اگر 
گردان ثاراهلل به فرماندهی شیرعلی به فریاد ما نمی رسید گردان ما در اینجا نابود می شد؛ او 50 تا 80 
نفر را برای کمک ما به میدان مین فرستاد . به هرحال ساعت 2 بود که خط را شکستیم و بچه های ما 

یعنی گردان ذوالفقار به اتفاق گردان ثاراهلل وارد عمل شدند؛ اما دیدیم گردان مقداد وارد نشده است .
را  به شدت عمل کنند. وقتی که خط  بود  قرار  از مسیری ما رفتند، درحالی که  بودند و  برگشته  آن ها 
شکسته و به آن طرف رفتیم؛ گردان ذوالفقار فقط حدود 100 نفر نیرو داشت که 50 نفر از آن ها هم 
ترکش خورده بودند، ولی حاضر نبودند به عقب برگردند و همان جا دست و پای خود را با باند بسته و به 
عملیات ادامه می دادند. به هرحال آن طرف که رفتیم، قرار شد خط را پاک سازی کنیم اما عراقی ها پا به 
فرار گذاشتند و تا حدود دو کیلومتر آتش دشمن خاموش شد. بنابراین به صورت دشتبانی به این طرف 
آمدیم و سریع لودر آوردند و کانال را پرکرده و میدان مین را خنثی نمودند. پس از درست کردن جاده 
گردان های ثاراهلل و مقداد حرکت کرده و به جاده آسفالت آمدند. از سوی دیگر لودرها را آوردند و دو 
کیلومتر در جاده آسفالت و دو کیلومتر هم در سمت راست ما خاک ریز زدند و خط درست شد. ولی چون 
سمت چپ و سمت راست ما جلو نیامده بودند و الحاق صورت نگرفت نیروهای ما محاصره شدند. از 
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طرفی هم خاک ریز به هیچ جا متصل نبود و از روبرو، چپ، راست و در حقیقت از همه طرف خاک ریز ما 
را می زدند، لذا دستور عقب نشینی دادند و نیروها به عقب برگشتند. اینجا نیروهایی که در جاده آسفالت 
شهید و زخمی شده بودند، همان جا ماندند. درهرصورت با توجه به اینکه بچه ها خط را شکسته بودند و 

در پشت جاده شنی یعنی اینجایی که خاک ریز بود مجبور شدند عقب بیایند .

 راوی: آیا در مرحله اول تا جاده شنی یا تا کانال عقب نشینی کردند؟
 برادر سهراب نوروزی : مرحله اول ما تا شیارهای دشمن عقب نشینی کردیم و در آنجا ماندیم تا اینکه 
نیروها رسیدند و وقتی دشمن جلو آمد این ها به کانال دوم آمده و به جاده شنی برگشتند . بزرگ ترین 
میدان  دو  درحالی که  و  نداشت  شناسایی  منطقه  از  آن صورت  به  که  بود  این  شناسایی  گروه  اشکال 
مین قبل از کانال به وسعت 700 متر بود به ما نگفتند، لذا تمام بچه های ما روی میدان مین رفتند 
باوجوداینکه در میدان مین گرفتار شدند و آتش شدید دشمن روی سر ما بود فقط حدود 40 نفر شهید و 
مجروح دادیم که این هم خواست خدا بود. اشکال دیگر مربوط به گروه تخریب است که وقتی ما داخل 
کانال دوم رفتیم هرچه فریاد زدیم آن ها را ندیدیم و نفهمیدیم که گروه تخریب کجا رفته است. برادرها 

شهید و زخمی شدند و کسانی هم که زنده ماندند بین نیروهای دیگر رفتند.
از سوی دیگر تیپ های چپ و راست ما مخصوصًا تیپ امام حسن )ع( که در سمت چپ ما بود خوب 
عمل نکرد و مسئولین آن ها در هیچ عملیاتی موفق نبودند. یک روز قبل از عملیات با مسئول محور آن 
تیپ که سمت چپ ما بودند هماهنگ کرده و به سنگر رفتیم؛ دیدیم ایشان بلد نیست نقشه را جلوی ما 
بگذارد. به او گفتم شما چند بار به شناسایی رفتید؟ گفت من تاکنون شناسایی نرفته ام؛ گفتم پس چطور 
می خواهید عمل کنید! آن روز به قاسم محمدی گفتم که شما نباید به تیپ امام حسن امیدی داشته 
باشید؛ چون خوب عمل نمی کنند و همین طور هم شد و بچه های آن پشت کانال دوم آمده و همگی 
شهید و زخمی شدند. مسئول محور ما یعنی تقی یار در کانال بود و زخمی شد ولی مسئول محور آن ها 
تا پشت جاده شنی هم نیامد. در این عملیات اگر تیپ امام حسن )ع( خود را جلو کشیده بود نیروهای 

ما جاده آسفالت را حفظ می کردند .
شب دوم هم دوباره همین مشکالت برای ما پیش آمد . این خط دشمن، این کانال ها و این جاده شنی 
ماست1. در ضمن شیارهای خط دشمن 50 متر عرض و 100 متر طول دارد یعنی به صورت مستطیل 
است و پشت اینجا یک جاده وجود دارد که من به همراه هشت نفر از نیروها که یک آرپی جی داشتیم، 
روی جاده دو دستگاه ماشین را منهدم کردیم. البته در اینجا یک جیپ فرماندهی می خواست برود که 
آرپی جی نداشتیم آن را بزنیم ؛ لذا کالش گرفتیم و راننده آن پشت فرمان کشته شد و ماشین خاموش 
شد. به بچه ها گفتم همین جا می نشینیم تا وقتی روز شد سوار بر ماشین شده و شمارا می برم، ولی صبح 

   1.   فرمانده با عالمت گذاری روی زمین موقعیت خط دشمن را نشان می داد.
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شد و دیدم وضع خیلی خراب است. لذا ماشین را رها کرده و مجبور شدیم از منطقه فرار کنیم .
ازاینجا  این شیارها بودیم و یک جاده هم  اینجا یعنی بیست متری جاده ، شیار است که ما در   در 
باالآمده و به جاده آسفالت می رسد . و اینجا یک جاده خالی است که ما ازاینجا به کانال های اول و دوم 
و سپس به میدان مین رسیدیم . در کانال های اینجا و حدود 50 متر به چپ و راست کانال، نیروهای ما 
حضور داشتند و فقط این معبر را گرفته بودند . البته شش کیلومتر از خط را که گرفت آتش آن خاموش 
شد و نیروهای آن به اینجا آمدند و مرحله دوم هم همین طور شد؛ ما باید هرچه نیرو داریم یعنی یک تا 
سه گروهان را در خط نگه داریم و تا پشت جاده بیشتر نیایند، یعنی 100 متر از خط دشمن جلوتر بروند و 
این ها بمانند تا وقتی که روز شد و سپس اول سنگرها را پاک سازی کرده و به صورت دشتبانی جلو بروند .

 چون این مزدوران در سنگرها و این شیارهای عجیب وغریب می روند و هیچ کس نمی داند آن ها کجا 
هستند . از طرفی در آنجا می خوابند و روز که شد یکی از آن ها نگاه می کند و اگر کسی نبود فوراً پشت 
تیربارها می نشینند و این طرف و آن طرف معبر ما را می بندند که نیروی کمکی یا ماشین ما نتوانند جلو 
بیایند . از سوی دیگر اگر خط دشمن از این طرف پر شود، نیروهای ما محاصره می شوند . در ضمن 
از وسط آتش نمی آمد و از خط می زدند . به هرحال اگر ما بتوانیم پشت کانال چهارم آمده و در اینجا 
خاک ریز زده و یک خاک ریز هم می زدیم و در اینجا بایستیم . از سوی دیگر باید یک گردان نیرو در 
اینجا باشد تا دشمن نتواند در خط بایستد . چون وقتی دشمن این موقعیت را ببیند مجبور می شود دو 
سه ساعت در سنگرهای خود ایستاده و درنتیجه تسلیم شوند . رسیدن به اینجا در شب آسان است، ولی 
روز احتمال پاتک ازاینجا کم است. زیرا دشمن نمی تواند از کانال عبور نماید و ازاینجا پاتک می کند. 

بنابراین باید در اینجا دو گردان نیروی قوی و تعدادی زرهی نگه دارند .

راوی: اینجا چند کیلومتر است؟
برادر سهراب نوروزی : اینجا حدود پنج کیلومتر است و از جای دیگر حدود ده کیلومتر می باشد، که 
احتمال پاتک آن خیلی ضعیف است، چون دشمن پشت کانال چهارم می باشد و از کانال نمی تواند با 
تانک به این طرف بیاید . در این ده کیلومتر لشکر نجف و امام حسین )ع( باید بیایند . آن طرف کانال هم 
ما خاک ریز را به کانال زده و از این طرف پدافند می کنیم؛ زیرا دشمن فقط ازاینجا می تواند پاتک کند . لذا 
اگر از بغل به کانال بیاید می توانستیم سرپل ها را حفظ کنیم و دشمن نمی توانست تحرکی داشته باشد .

راوی: در اینجا چه کسی عمل می کند؟
برادر سهراب نوروزی : اینجا کسی عمل نمی کند. تنها راه حل آن این است که یک گردان را در خط 
نگه دارند که آن ها در آنجا مانده و صد متر از خط را پاک سازی کنند و دو گردان دیگر هم آمده و یک 
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خاک ریز بزنند، چون اگر اینجا خاک ریز زده شود دشمن مقاومت نمی کند . در ضمن اگر ده دستگاه 
تانک روی جاده بیاورید دشمن فرار کرده و عزای عمومی اعالم می کند. ولی اگر روز شود و ما خود را 
به جایی متکی نکرده باشیم و خاک ریز وصل نشده باشد دشمن جسور می شود. شب اول که فقط در این 
قسمت خاک ریز زدیم دشمن ازاینجا و روبرو می زد و از آن طرف هم که خط شکسته نشده بود به راحتی 

از طرفین به ما شلیک می کرد تا تحرک را از ما بگیرد .
شما اگر یک دایره را در نظر بگیرید ما در وسط آن محاصره شده بودیم و دشمن از چند طرف به ما 
شلیک می کرد . شیارهای دشمن عالی ترین نقطه برای ما بود و اگر شب دوم بچه ها به اینجا آمده و 
در شیارها حرکت می کرده و سه کیلومتر به چپ و راست شیارها را حفظ می کردند و در این شیارها و 
کنار جاده آسفالت می ماندند و صد متر پیشروی می نمودند، دشمن نمی توانست در اینجا کاری بکند و 
اینجا عالی ترین پناهگاه بود . در این شرایط دیگر تانک های دشمن و یا چیز دیگری قادر نبود بیاید و 
ما می توانستیم خط دشمن را برای خود حفظ کنیم. و اگر این اتفاق می افتاد این همه شهید و زخمی 
نمی دادیم و قادر بودیم حتی صد روز بدون خاک ریز بمانیم . در ضمن فاصله شیارها 20 تا 30 متر بود 
و در هرکدام هم یک نگهبان می گذاشتیم که آن موقع جاده هم در اختیار ما قرار می گرفت . حال اگر 
سه کیلومتر از این شیارها را بگیریم، می توانیم یک خاک ریز کوچک 50 متری بزنیم که به این ترتیب 
کانال و خط دشمن هم دست ما می افتاد و از کانال های اول، دوم، سوم و میدان مین رد شده و ازاینجا 
در جاده آسفالت عمل کرده و همه نیروهای دشمن را در هم بشکنیم و ازاینجا روی پل غزیله بیاییم .

راوی: میزان تلفات گردان شما چند نفر است؟
برادر سهراب نوروزی: گردان ما 18 شهید، حدود 160 نفر زخمی و حدود 60 نفر مفقود داشتیم یعنی 
آرام شدن خط و  از  )بعد  بود.  نفر  برآورد ما 100  ؛ درصورتی که  چهارپنجم گردان متالشی شده است 
بازگشت نیروها به مقرهای خود بر اساس آمارگیری که توسط منشی گردان شهید حسین شیرزاد صورت 

گرفته بود گردان ذوالفقار 16 تن شهید، 27 تن مفقود و 148 نفر هم مجروح شده بودند(.

راوی: کل گردان شما چند نفر بودند؟
برادر سهراب نوروزی: گردان ما 325 نفر بودند.
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تلفات نیروهای گردان:
به  مقدماتی  والفجر  در عملیات  یگان خط شکن  به عنوان  نفر،  استعداد 325  با  ذوالفقار  گردان  وقتی 
خط دشمن زد، با توجه به موقعیت منطقه عملیاتی و بر اساس ارزیابی نیروهای اطالعات و عملیات ، 
پیش بینی فرمانده این بود که با حدود 100 نفر مجروح و شهید از نیروهای گردان ، می تواند به اهداف 
خود در این عملیات دست پیدا کند . عملیات شروع شد و معبرهای موردنظر و خصوصًا میدان های مین 
باز نشدند . ارزیابی ها به گونه ای دیگر رقم خورد . هرچند گردان ذوالفقار در این عملیات به اهداف خود 
دست یافت، اما در محاصره دشمن قرار گرفت، تیربارهای دشمن آن ها را به گلوله بسته بود و محلی 
برای محفوظ ماندن از تیررس دشمن وجود نداشت، روشن شدن هوا این مشکل را مضاعف کرد، شلیک 
تیربارهای دشمن هم بیشتر شد تا جایی که همه فکر می کردند این گردان صد درصد از بین رفته است 
. نیروها در این عملیات جانانه ایستادند و مبارزه کردند. دستور عقب نشینی صادر شد و نیروها را به 
عقب فراخواندند . هرچند این گردان در محاصره کامل دشمن قرارگرفته بود اما تدبیر فرمانده گردان و 
اطاعت پذیری نیروها سبب شد باوجود مجروحیت زیادی که داشتند به مقر خود برگردند . راوی عملیات 
به سراغ فرمانده گردان سهراب نوروزی می رود و از میزان تلفات نیروهای گردان سؤال میکند ، نیروها 
هنوز به مقر خود برنگشته بودند و آمار دقیقی از تلفات گردان دراختیار نیست، برآورد فرمانده 18 نفر 
شهید، 60 نفر مفقود و 160 نفر هم مجروح است . یعنی حدود چهار پنجم گردان از بین رفته است؛ اما 
وقتی نیروها در مقر اصلی خود استقرار یافتند آمار دقیق توسط منشی گردان »حسین شیرزاد« گرفته و 
مشخص شد که 16 تن از نیروها شهید، 27 تن مفقود و 148 نفر زخمی شده بود . با ادامه جنگ 29 نفر 
دیگر از نیروهای گردان ذوالفقار که در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشتند و سالم از عملیات بیرون 
آمدند ، مانند فرمانده گردان که در عملیات خیبر به شهادت رسید ؛ در عملیات های بعدی به شهادت 

رسیدند که در این مصحف به زندگینامه همه شهدا پرداخته شده است .
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تجلیل سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی از گردان ذوالفقار
 عملیات والفجر مقدماتی در منطقه ای رملی و صاف که عبور از آن نیروها را با مشکل روبرو می کرد، 
صورت گرفت و از طرفی هم دشمن از انجام این عملیات مطلع شده بود . مسئولین گردان ذوالفقار با 
اطالعات دقیق و درستی که قبل از عملیات والفجر در منطقه به دست آورده بودند، توانستند نسبت به 
سایر یگان ها موفق عمل کنند و به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند . اما عدم الحاق یگان های 
طرفین گردان ذوالفقار باعث شد تا نیروهای این یگان به محاصره دشمن بیفتند . هرچند حدود 50 
درصد از نیروها زخمی و یا شهید شده بودند ، اما با درایت فرمانده و توانایی باالی نیروها موفق شدند 
تا خود را از محاصره دشمن بیرون بیاورند . در همین رابطه فرمانده وقت لشکر 8 نجف، سردار احمد 
کاظمی در ارزیابی عملیات طی سخنانی رشادت های گردان ذوالفقار را ستودنی شمرد و گفت : اگر من 
سه گردان مثل گردان ذوالفقار داشتم العماره را محاصره می کردم و این درایت سردار نوروزی بود که 

گردان را به خوبی مدیریت کرد .



فصل دوم :

بخش اول
شهدای عملیات والفجر مقدماتی
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زندگینامه سردارشهید سهراب نوروزی چلیچه
شهید سهراب نوروزی اول اردیبهشت 1336 درخانواده اي مذهبي و کشاورز ، در روستاي چلیچه از 
توابع شهرستان فارسان در استان قهرمان پرور » چهارمحال وبختیاري «  چشم به جهان گشود . پدرش 
علی حسین کشاورز بود و مادرش فاطمه خانه دار . سهراب دوران طفولیت خویش را درسایه لطف 
ومحبت پدر و مادر خود سپري نمود . دوران ابتدائی را در دبستان اسعدیه چلیچه با موفقیت پشت سر 
گذاشت .9 ساله بود که کانون عطوفت خویش یعني مادر را از دست داد و از مهر ومحبت مادري محروم 
شد . ایشان بعد از تحصیالت ابتدایي براي ادامه تحصیل راهي شهرکرد شد . با اتمام مقطع راهنمایي 
بواسطه عالقه ای که به شغل معلمي داشت ، تحصیالت خود را در دانشسراي تربیت معلم بروجن ادامه 
داد تا با کوله باري از تجربه وعشق ، معلم آینده سازان این مرزوبوم باشد . بعد از پایان دوره دانشسرا به 
عنوان معلم در روستاهاي سورشجان و کران مشغول به کار شد تا ایثار وگذشت وایمان را به فرزندان 

دیار خویش آموزش دهد . 
سهراب از سال 1356 قبل از اوج گیری انقالب شکوهمند اسالمي به همراه شهیدان رحمن و مجتبی 
استکی نمایتدگان شهرکرد در مجلس شورای اسالمی ، فرج اهلل صالحی چلیچه از دانشجویان پیرو 
خط امام و دیگر دوستان مبارزش فعالیتهاي سیاسي مذهبي خود را آغاز کرد . پس از مدتي به علت 
فعالیتهاي گسترده اش درسطوح مختلف ، تحت تعقیب ساواک قرارگرفت ودستگیر شد . با تعهداتی که از 
وی گرفتند پس از مدتي آزاد شد . با پیروزي انقالب اسالمي و شکل گیری بسیج مستضعفین به فرمان 
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امام خمینی )ره( به عضویت بسیح درآمد و فرمانده پایگاه بسیج چلیچه به ایشان سپرده شد . سال 1358 
ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد . در اولین روزهای شروع جنگ تحمیلي ، سنگر آموزش 
وتعلیم را رها کرد و به سوي جبهه هاي نور علیه ظلمت رفت . درعملیاتهاي بیت المقدس ، فتح المبین 
، محرم و رمضان حضور داشت . همزمان با حضور در مناطق جنگی ، با عنوان رئیس شورای همیاری 
محل ، منشاء خیر و ثمرات زیادي براي منطقه و روستا  در قالب شوراي همیاري گردید . اوایل سال 

1361 برای آموزش فرماندهي عازم تهران شد .
درپایان دوره به عنوا ن یکي ازفرماندهان طرح لبیک یا خمیني درپادگان غدیر اصفهان ادامه فعالیت 
نمود . درمانور آزاد سازي قدس مسئولیت نظارت برمانور به عهده او گذاشته شد . او که به عنوان یک 
فرمانده مقتدر شناخته شده بود ، پیشنهاد مسئولیت های مهمی از طرف قرارگاه به وی داده شد که بنا 
به درخواست نیروهای استان و میل شخصی وی که در کنار نیروهای بسیجی باشد به سمت فرماندهي 
 ، محور شوش  مسئولیت   ، گردان  فرماندهی  از  قبل   . برگزیده شد  نجف   8 لشکر  از  ذوالفقار  گردان 
جانشین تیپ 17 علی بن ابیطالب وجانشین قرارگاه نجف را در کارنامه خود ثبت کرده بود . درعملیات 
والفجر مقدماتي به عنوان اولین فرمانده گردان از استان چهارمحال و بختیاري حماسه اي عظیم آفرید 
. موفقیتهای وی در این عملیات بیشتر مورد توجه فرماندهان ارشد نظامی قرار گرفت . درعملیات خیبر 
نیز درسمت فرماندهي گردان توحید از تیپ 44 قمر بني هاشم ) ع ( تالشهاي چشمگیري داشت . با 
فتح جزایز مجنون توسط نیروهاي اسالم در عملیات خیبر ، دوازدهم اسفند 1362 گردان وی مأموریت 

یافت تا به پاسداري از دستاوردهاي این عملیات غرور آفرین بپردازد .
طي این مأموریت که هفت روز طول کشید،  سه پاتک سنگین گارد ریاست جمهوری عراق را دفع نمود 
و توانست سهم بزرگی را در تثبیت جزایر مجنون ایفا کند . نوزدهم اسفند پس از اتمام مأموریت هنگامی 
که گردانش برای استراحت در حال بازگشت به پشت خط مقدم جبهه بودند ، مورد شناسایي دشمن قرار 
گرفت و گردان قهرمان توحید مورد حمله شیمیایي دشمن قرارگرفت . سردار نوروزی که بیش از همه 
به کانون شیمیایی نزدیک بود و از طرفی تحرکات زیادی برای نجات نیروها می کرد ، باعث شد در 
این حمله به شدت مجروح شود . او را برای درمان به بیمارستان گلستان اهواز انتقال دادند . فرماندهان 
ارشد نظامی از کادر پزشکی خواستند تا به هر طریق ممکن سهراب زنده بماند ، اما تالش پزشکان برای 
نجات این فرمانده دالور موثر واقع نشد و سرانجام بیست و هشتم اسفند 1362 بر اثر شدت جراحات 
وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد .  خدایش رحمت کند که عمري در راه خدمت به خدا و محرومان 

تالش نمود وبا انتخابي شایسته به سوي معشوقش رفت . روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
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 وصیت نامه سردارشهید سهراب نوروزی :
سالم بر خاتم انبیاء، سالم بر ائمه هدی، سالم بر شهیدان راه حق و فضیلت . ان الجهاد باب من ابواب 

الجنه فتحه ا... لخاصه اولیائه من المومنین
کفر  با  جنگ  دیگری  و  اسالمی  جمهوری  نعمت  زمان  این  در  خداوند  بزرگ  رحمت های  از  یکی 
می باشد. چراکه در این جهاد مقدس می توان ره صدساله را یک شبه پیمود ! اگر خود را خالص نماییم 
. امت حزب اهلل ، انسان امانت است در این جهان و باید برگردد به طرف اهلل و معبود و معشوق خود .

عالم محضر خداست و بندگان همه در حضور او حاضرند . مواظب باشید در حضور سلطان عادل و در 
محضر حضرت ربوبیت خود را فراموش نکنید و کوشش کنید که خود را در عبد معشوق فدا نمایید .  
همه انسان ها باید سالک باشند و در این مسیر مراقبت کامل خود را بنمایند تا بتوانند از عالم برزخ که 
همان درون خود می باشد سالمت به درآیند .که راه رسیدن به این هدف بزرگ در نماز و جهاد نهفته 
است . نماز عروج انسان هاست و جهاد اقامه کننده صلوه است . این کافرانی که امروز در مقابل اسالم 
عزیز مقاومت می کنند بدانند که چند صباحی دیگر همه در محضر حق تعالی ناظر خواهند شد و کاری 
از پیش نخواهند برد جز اینکه تیشه به ریشه خود بزنند . انسانی که دارای استعدادهای درونی عقل و 

تفکر و احساسات، هوش می باشد ، روح الهی در او نهفته است و خلیفه ا... است در ارض .
چنین انسانی دایره زندگی او محدود به این دنیای حاضر نیست بلکه او باید پرواز کند در عالم دیگر 
و بیانگر این مطلب ، همه استعدادهای نهفته در انسان است . چرا که انسان هم از نظر معنوی و هم 
مادی عالی ترین موجود خلقت است . پس ای انسان خود را دریاب تا در منجالب اسفل السافلین غرق 
نگردی . خود را فراموش نکن که تو در محضر حضرت ربوبیت هستی و هر کاری کنی با همان فعل 
، جا برای خود تهیه نموده ای . البته امروز هم اسالم امانتی است در دست ما که باید از این امانت با 

جان و مال خود دفاع کنیم.
در پایان از برادران ، دوستان و خویشان طلب مغفرت می نمایم .

اللهم اغفر اللمومنین و المومنات. والسالم 1362/11/30
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شهید منصور آلگونه جونقانی
استان  در  فارسان  شهرستان  توابع  از  جونقان  شهر  در   1345 فروردین  هفتم  آلگونه  منصور  شهید 
چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد . پدرش عبدالرحیم کشاورز بود و مادرش بیگم جان نام داشت . سیزده 
سال از بهار زندگی اش می گذشت که سال 1358 از نعمت پدر محروم شد . دانش آموز کالس سوم 
راهنمایی بود که داوطلبانه از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و به گردان ذوالفقار پیوست . هیجدهم 
به  براثر اصابت ترکش  رقابیه  بهمن 1361 در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت که در منطقه 
شهادت رسید . پیکر وی مدت ها در منطقه برجا ماند و سال 1373 پس از 12 سال، تفحص و در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد .

گزیده ای از وصیت نامه شهید
به عنوان وصیت به خواهران و مادرم و برادرانم و دایی ام که اگر سعادتی نصیبمان شد و شهید شدم، 
ممکن است جنازه من به دست شما نرسد . و یا ممکن است عضوی از بدنم را نداشته باشم و یا اینکه 
مفقوداالثر شوم ! از شما خواهشمندم که اواًل مرا حالل کنید و دوما شیون و زاری نکنید و بگویید که 
فرزند ما سر یا دست و یا پا نداشت. مانند خاندان وهب باشید که گفتند ما سر شهیدمان را در راه خدا 

داده ایم و پس نمی گیریم . شما هم بگوئید بدن فرزندمان را که در راه خدا داده ایم ، نمی خواهیم.
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شهید علی ابراهیمی دستگردی
شهید ابراهیمی سیزدهم فروردین 1340 در روستای دستگرد امامزاده بخش کیار، شهرستان شهرکرد 
دیده به جهان گشود . پدرش چراغعلی از طریق چوپانی امرار معاش می کرد و مادرش صاحب جان نام 
داشت . علی قبل از اینکه به مدرسه برود همراه پدرش دنبال گوسفندان می رفت و به پدرش کمک 
می کرد . به گاه علم آموزی وارد مدرسه شد و تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت در زادگاه خود 
پشت سر گذاشت . مدتی را در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی فعالیت کرد . در فعالیت های مذهبی و 
فرهنگی فعال بود . هشتم مهر 1361، کالس چهارم دبیرستان در رشته علوم تجربی بود که از طرف 
بسیج در جبهه حضور یافت . عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان ذوالفقار به خط دشمن زد که 
هجدهم بهمن 1361 براثر ترکش به شکم در منطقه فکه به شدت زخمی شد . او را به بیمارستان مهر 
تهران اعزام نمودند که شش روز بعد از آن به علت جراحات وارده به شهادت رسید . مزار وی در گلزار 

شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید علی ابراهیمی
 به نام او که همه چیزم از اوست ، و بنام او که زندگی ام در جهت اوست، بنام او که زنده بودنم به خاطر 
اوست، بودنم از اوست، رفتنم از اوست، جانم اوست، معشوقم اوست، معبودم اوست، مقصودم اوست، 
مرادم اوست و امیدم اوست . احساس می کنم که با ذره ذره وجودم با تمام سلول هایم احساس می کنم 

اما بیانش نتوانم کرد پس به یادم باش که بی تو هیچ و پوچ خواهم بود .
و  با درود  و  بنیان گذار جمهوری اسالمی.  و  امام خمینی  ایران  انقالب اسالمی  بر رهبر کبیر  سالم 
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سالم به روان پاک شهدا که خون پاکشان را نثار اسالم کردند تا اسالم سرفراز و پاینده بماند . سالم 
بر خانواده ام، امیدوارم که بعد از شهادتم خانواده عزیزم بخصوص پدر و مادر مهربانم که از جانم بیشتر 
دوستشان دارم ناراحت نشوند . حجله برایم نگذارید چون که راضی نیستم و گریه برایم نکنید و عزاداری 
نکنید و لباس مشکی نپوشید چون برای شهید نباید ناراحت شد و گریه کرد باید خوشحال شوید که 

زندگی جاوید نصیب او شده است .
من از شما شرمنده ام زیرا نتوانستم آن حقی که بر گردن من داشتید ادا کنم . مرا ببخشید. و اما من 
از میان شما می روم ولی بدانید که این جسم من است که از میان شما رفته است و من از بین نرفته ام 
بلکه زنده ام و وارد یک زندگی جاودانه شده ام . شما هیچ ناراحت نباشید . افتخار کنید که چنین فرزندی 
از شما در میدان حق علیه باطل برای دفاع از حق و به خاطر اهلل فدا گشته است . پدر و مادرم من از 
شما نبودم بلکه امانتی بودم نزد شما ! مرا قدرتی دیگر که مافوق تمام نیروهاست به صورت امانتی نزد 
شما گذاشته بود و حال آمد و امانت خود را پس گرفت . پس شما ناراحت نباشید بلکه باید خوشحال 

باشید که این امانت را به خوبی و به نحو احسن به صاحب اصلی اش برگرداندید .
باز توصیه به پدر و مادرم ، آیا از اینکه از وجود پرثمر عمرتان یک شهید پرورش یافت و در مکتب 
الهی بیرون آمده است افتخار نمی کنی؟ آیا اینکه توانستید در مهم ترین برهه از زمان و آن هم در زمانی 
که اسالم عزیز مورد حمالت گوناگون گرگ های عصر و شب قرارگرفته است قربانی ناقابلی را اهداء 
کنی خرسند نیستی؟ پدر و مادر و خواهر و برادرانم طاقت شنیدن شهادتم را ندارید ولی باید صبر کرد. 
من از خود مالی ندارم که بگویم برایم درراه خدا به تهی دستان بدهید فقط چند کتابی دارم آن ها را به 

کتابخانه بسیج ببرید تا برادران از آن استفاده کنند . خداحافظ همگی شما
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شهید سیاوش اسدی فارسانی
سیاوش دوم خرداد 1339 در شهر فارسان به دنیا آمد . پدرش محمدجواد کشاورز بود و مادرش حوا نام 
داشت . سیاوش به گاه علم آموزی پا به عرصه تعلیم و تربیت نهاد و مقطع ابتدایی را در دبستان جلوه 
حق با موفقیت سپری کرد و سال دوم راهنمایی بود که به خاطر فقر اقتصادی ترک تحصیل کرد و به 
کار و کاسبی مشغول شد . سال 1359 به خدمت سربازی رفت و دوسال خدمت کرد . بعد از دوسال 
خدمت سربازی عشق و عالقه به نظام و انقالب و درسی که از نهضت امام حسین )ع( آموخته بود به 
صورت داوطلب از طرف بسیج عازم جبهه شد . با تشکیل گردان ذوالفقار به جمع بسیجیان این گردان 
پیوست و در عملیات والفجر مقدماتی حضور فعال داشت . هجدهم بهمن 1361 در فکه توسط نیروهای 

عراقی براثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد . مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد .

وصیت نامه شهید سیاوش اسدی فارسانی
با سالم و درود بر انبیا و اوصیا و ائمه طاهرین . سالم بر مهدی منجی انسان ها و سالم بر نائب امام 
خمینی این ابراهیم زمان این بت شکن قرن و ابرمرد زمان این حلقوم همیشه رزمنده و فریادگر اسالم و 

رسالت تداوم پیروزی انقالب و امانت بزرگ خدا در روی زمین .
بنده کوچک تر از آنم که برای شما پیام دهم اما وصیت من این است که ای برادران و خواهران امام 
را درک کنید نه از دیدگاه محدود و نگاه تنگ بلکه از دیدگاه نامحدود و امام را در معیارهای محدود 

مادی نسنجید .
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اینک ما بر دوش خویشتن سنگینی رسالتی را احساس می کنیم که به پهنای فلک بر چهارده ستون 
قرن های این هزار و چهارصد سال استوارشده است که ما خود را عاشق و شیعه سینه چاک تو می دانیم، 
بار  زیر  بده که  توانائی مان  . خدایا  بدوش می کشیم  را  ایثار  و  بار سنگینی خون و حماسه و شهادت 
این مسئولیت سنگین نلغزیم و هوشیاری مان بده تا رگه های باریک و جویبارهای کوچک )حرف ها و 
دعوت ها( و )راه ها و هدف ها( باشیم و تقوا و اخالصمان بده تا قدرت مغرورمان نکند و حمایت خالق از 

خدمت به خلق بازمان ندارد .
این بزرگوار تبر بر دوش را خوب بشناس که چگونه به جان بت ها افتاده و صدای شکستن و سوختن 
بت هاست، صدای تبر ابراهیم )ع( را هنوز باید شنید بت هایی غیر از بت های چوبین و گلین و آهنین 

بت هایی به نام )علم( )تاریخ( )طبقه( )نژاد( )انسان(
هرکجا باشید اگر که در کاخ های بسیار محکم باز هم مرگ شما را فرامی خواند اما چه بهتر که خود انتخاب 
کنی . پدر و مادر عزیزم نور دو چشمانم مرا ببخشید که نتوانستم زحمت های شما را پاسخ گویم و همیشه 
محبت هایی در حقم کردید که نتوانستم جبران کنم. می دانم که باید اکنون عصای دست شما باشم، اما بدانید 
که عشقی جان سوزتر از آن دارم. سعی می کنم عاشق واقعی او شوم و من امیدوارم که همه شما به صف خونین 
شهدا بپیوندند . از همه دوستان و آشنایان و هرکسی که به نحوی با ایشان آشنایی داشته ام می خواهم 

که هر بدی که از بنده دیده به خاطر رضای خدا بر من ببخشند.
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شهید ناصر اسکندری شهرکی
ناصر دهم اردیبهشت 1342 در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . پدرش نجات علی، کادر 
ارتش بود و مادرش سرور نام داشت . در سال 1359 از مهر پدر خویش محروم، و مسئولیت وی سنگین تر شد. 
عضو انجمن اسالمی و از فعاالن فرهنگی بودند که با شروع جنگ تحمیلی بارها در جبهه حضور یافت و در 
عملیات های رمضان و محرم شرکت کرد . دانش آموز کالس چهارم هنرستان بود که سنگر جبهه را بر سنگر 
مدرسه ترجیح داد و از طرف بسیج عازم جبهه شد . در گردان ذوالفقار سازمان دهی شد و همراه این یگان در 
عملیات والفجر مقدماتی به قلب دشمن زد. بیست و یکم بهمن 1361 با سمت تک تیرانداز در منطقه رقابیه 

براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد .

 وصیت نامه شهید ناصر اسکندری شهرکی

به نام خدا و با یاد امام خمینی و در انتظار ظهور امام زمان )عج( در این لحظه که خود را به لباس 
پاسداری از وطن مزین و به غسل شهادت مطهر کرده ام به روشنی روز برایم مسلم است راهم را به 

سبیل اهلل و ان شاءاهلل به صراط مستقیم می رسد .
سالم ، سالمی گرم از میان دود و آتش، سالمی گرم از میان ترکش خمپاره، سالم گرم و پرمحبت 
میان قلب های پاک و صاف وصادق و جان های بر کف نهاده جوانان، سالم بر مردم همیشه در صحنه. 
پس از عرض سالم و عذرخواهی به درگاه خداوندی که تا حال نتوانستم آن گونه که باعث رضای خدا 
باشد انجام دهم. من از خانواده عزیز و خوبم می خواهم که برای من مجلسی بر پا نکنید . اگر خواستید 
برای من مجلسی برگزار نماید به یاد تمامی شهدا باشید و از خرج گرفتن و چیزهای پر مخارج خودداری 
کنید و پول هایی که می خواهید خرج من کنید به فقرا و به جبهه ها کمک کنید . و همیشه به یاد و 
گوش به فرمان امام و استوار و مقاوم باشید و هیچ گونه ناراحتی به دل راه ندهید و همیشه به یاد خدا 
باشید تا تسکین ناراحتی شما باشد. مادر جان! از اینکه تاکنون نتوانستم قدردانی زحمات شما را بکنم 
عذر می خواهم امیدوارم که شما مرا مورد لطف خویش قرار دهید و از گناهان من که در حق شما کرده ام 

درگذرید . به امید پیروزی رزمندگان اسالم و پیروزی حق علیه باطل
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
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شهید ستار اسماعیلی وردنجانی
شهید اسماعیلی هشتم دی ماه 1337 در روستای وردنجان1 از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . 
پدرش حیدرآقا، کارگر بود و مادرش بیگم جان نام داشت . تا کالس چهارم ابتدایی درس خواند و ترک 
تحصیل کرد . به شغل آهنگری و جوشکاری مشغول شد . سال 1360 ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت . با تشکیل گردان ذوالفقار، به این یگان پیوست و همراه این 
گردان در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد . هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر ترکش 

خمپاره به شهادت رسید . مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد .

گزیده ای از وصیت نامه شهید ستار اسماعیلی وردنجانی
برادرانی که زحمت کشیده و بر مزار من گردآمده اید به فرمان امام امت خمینی بت شکن به جبهه حق 
شتافتیم تا سالح بر زمین افتاده شهیدان را به دست بگیریم و تا آخرین قطره خونمان از اسالم که به 
دست محمد خاتم پیامبران آورده است دفاع کنیم . وصیت من و بقیه همفکرانم به شما عزیزان این 
است که امام عزیز رهبر مسلمین جهان نائب بر حق امام زمان )عج( را تنها نگذارید و سالح بر زمین 

افتاده ما را به دست بگیرید .
و تا زمانی که زورگویان و قلدرانی در جهان هستند با آن ها مبارزه کنید و با شعار امام حسین )ع( این 
انقالب را به انقالب جهانی حضرت مهدی )عج( متصل گردد . برادران و خواهران در هر کاری که انجام 
می دهید هدف فقط برای خدا و به خاطر خدا باشد و در تمام مشکالت و سختی ها خدا را یاد کنید و همیشه 

تقوا را سرمشق زندگی خود قرار دهید .
 چندجمله ای به فرزندم ؛ پسرم در هر کار خدا را فراموش نکن که من و دیگر هم سنگرانم فقط به 
خاطر خدا شهید شده ایم و هیچ وقت از اینکه من با تو نیستم احساس تنهائی نکن چون شهید همیشه 
زنده و ناظر بر همه اعمال شماهاست . از اینکه من سواد آن چنانی ندارم تا برای تو مقاله جالبی بنویسم 

معذرت می خواهم و امیدوارم که تو بتوانی همه آرزوی مرا که پیروزی اسالم است برآورده کنی .

1 . وردنجان روستای از توابع شهرستان شهرکرد بود که بر اساس تقسیامت کشوری سال1391 به شهر تبدیل شد و از زمانی که شهر بن به شهرستان 
تبدیل شد از توابع این شهرستان شد.
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شهید حسین امیدی ارجنکی
شهید امیدی هجدهم مرداد 1345 در روستای ارجنک از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . پدرش 
خدارحم، فروشنده بود و مادرش گل طال نام داشت . مانند همه بچه های ایران هفت سال داشت که وارد 
دبستان شد و این مقطع را در زادگاهش با موفقیت پشت سر گذاشت . برای ادامه تحصیل وارد مدرسه 
شبانه روزی شهرکرد شد . سوم راهنمایی بود که جنگ عراق به ایران تحمیل شد . وی با ثبت نام در 
بسیج، سنگر مدرسه را ترک کرد و داوطلبانه از طرف بسیج عازم جبهه های نبرد گردید . برای دومین 
بار که عازم جبهه شد، با پیوستن به گردان مستقل ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد . 
هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش نیروهای عراقی به سر، شهید شد . مزار وی 

در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد .

یادداشت های شهید حسین امیدی ارجنکی
می خواهم خاطرات و سرگذشت خود را بنویسم و ببینم آیا در این چند مدت، خدمت به اسالم کرده ام یا 
نه . من روز بیست و هفتم دی ماه 1361 به اتفاق برادر عزت اهلل قائدی به طرف جبهه حرکت کردیم . یک 
روز در راه بودیم تا اینکه از شهرکرد به اهواز رسیدیم . در اهواز لباس تحویل گرفتیم و حرکت کردیم و 
ما را به رقابیه که محل استقرار نیروهای چهارمحال و بختیاری و گردان ذوالفقار بود بردند . شب در یک 
چادر استقرار گرفتیم و چون روز اول بود که به جبهه آمده بودیم هیچ کس را نمی شناختیم . صبح آن روز 
گشتی در مقر زدیم و برادران را نگاه می کردیم که هرکس به کاری مشغول بود . یکی با دوستانش صحبت 
می کرد، دیگری قرآن می خواند، آن یکی به جان امام و رزمندگان دعا می کرد، آن دیگری در فکر فرورفته 
بود و... آن روز شب شد و ما را به چادری که تعدادی رزمنده به نام های : حسن نصر اصفهانی، رمضان علی 
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عابدی، فرامرز مردانی، قباد مرادی، ذبیح اهلل احمدی و نبی اهلل چراغیان بود فرستادند .
این دوستان خیلی خوش اخالق و خوش برخورد بودند . صبح روز بعد هواپیماهای بعثی آمدند تا منطقه 
را بمباران کنند . دشمن منطقه را شناسایی کرده بود و این کار را هر روز انجام می داد. ما هم برای حفظ 
جان خود به کوه های اطراف می رفتیم . تا قبل از عملیات والفجر مقدماتی روزها بیشتر کار ما عبادت و 
خودسازی و برنامه های عقیدتی و شب ها آموزش های نظامی و رزم شبانه بود . شب جمعه بعد از برنامه 
دعای کمیل یکی از رزمندگان که او را من هنوز نمی شناختم خواب می بیند که با یکی از دوستان خود 
به حرم پاک امام حسین )ع( رفته و امام حسین )ع( به او گفته بود که شما از یاوران من هستید . صبح 
روز جمعه که برای محفوظ از خطرات دشمن به کوه پناه برده بودیم، هواپیماهای عراقی آمدند و اطراف 
را بمباران کردند که همان دو دوست به شهادت می رسند و سه تن دیگر هم زخمی می شوند . گرچه 
این روز برای ما خیلی تلخ بود، اما خوشا به حال آن ها که در شب های جمعه با کمیل و ندبه و توسل 
به ائمه راه صدساله را یک شبه پیمودند و رفتند . شب ها که بیشتر به رزم شبانه و پیاده روی می رفتیم، 
یک شبی بیش از 30 کیلومتر راه را رفتیم و ازقضا آن شب باران شروع به باریدن کرد و ما همگی با 
لباس های خیس حدود ساعت یک نصف شب به مقر برگشتیم . در این مدت بسیاری از روحانیون و 
ائمه جمعه می آمدند و سخنرانی می کردند و مداحان اهل بیت هم نوحه می خواندند و ما سینه می زدیم .

والسالم حسین امیدی/ آبان ماه 1361
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شهید عبدالرحیم امیری دستنایی
شهید امیری شانزدهم اردیبهشت 1343 در خانواده ای مذهبی در روستای دستنا1 از توابع بخش کیار 
شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش ماشااهلل، کشاورز بود و مادرش همه گل نام داشت. عبدالرحیم 
با عشق و  با موفقیت در زادگاهش سپری کرد و هم زمان  را  ابتدایی و راهنمایی  دوره های تحصیلی 
عالقه ای که به خاندان عصمت و طهارت داشت در جهت کسب فضائل و مناقب دینی و اهل بیت تالش 
می کرد. برای ادامه تحصیل وارد دبیرستان شهید محمد منتظری شلمزار شد. با شروع جنگ تحمیلی 
فعالیت های خود را در بسیج شروع کرد و برای اولین بار برای شرکت در عملیات فتح المبین عازم جبهه 
شد. کالس سوم دبیرستان بود که همراه با گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. 
هجدهم بهمن 1361 در محور فکه – رقابیه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی مدت 13 
سال در منطقه بر جا ماند تا اینکه پس از تفحص دهم فروردین 1374 تشییع و در گلزار شهدا زادگاهش 

به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید عبدالرحیم امیری دستنایی
با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی و با سالم بر شهدای انقالب اسالمی 

وصیت نامه را شروع می کنم.
در این موقعیت حساس که عاشورای حسینی بار دیگر در ایران زنده شد ونشان داد که حسینی ها هنوز 
زنده اند ، تا حکومت اهلل را در سراسر جهان برقرار نسازند به پیکار علیه کفر ادامه خواهند داد . آری به 
1 . دستنا روستای از توابع بخش کیار شهرستان شهرکرد بود که بر اساس تقسیامت کشوری سال1389 به شهر تبدیل شد و بخش کیار هم به شهرستان 

تبدیل گردید.
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میدانی قدم نهادم که نتیجه اش را از قبل  گرفته و با ایمان کامل پیکار می کنم و چون اگر در این میدان 
کشته شدم به مقام باالدست یافته ام، و اگر زنده ماندم شاهد پیروزی بزرگی که همان پیروزی مسلمین 
بر کفار است خواهم بود . من باکمال میل به این جبهه مقدس که برای پیروزی اسالم است می روم  و 
این درخت انقالب احتیاج به خون دارد همان طوری که امام عزیزمان با صدای هل من ناصر ینصرنی 
می گوید، بر ملت مسلمانان ایران واجب است که به این پیام لبیک گوییم و این درخت را با خون خود 
سیراب کنیم . من با نثار خون خود، خونی که در مقابل اسالم ناچیز است زمینه حکومت مهدی )عج( 
را فراهم نمایم و در این سرزمین همانند جنگ های بدر و خندق اسالم را احساس می کنم که در کنار 
پیامبرم و هرلحظه در جلوی چشمانم امام زمانم را می بینم و چشمم  در تاریکی به جمالش افتاده است و 
اگر لیاقت داشتم که در رکابش شهید می شوم و به این درجه رفیع شهادت نائل می گردم . درود برخطی 
که از چشمه جوشان اسالم سرچشمه می گیرد . خط امام خط مبارزه با هر چه شرک است و خطی که به 
اثبات رسانیده تنها امید مستضعفان جهان و حرکت های اسالمی است . تنها این خط است که می تواند 
مردمان محروم و ستمدیده را نجات دهد . مادر جان بعد از شنیدن خبر مرگ من  خواهش  می کنم اشک 
نریز و به برادران و خواهرانم بگو در سوگ من اشک نریزند، زیرا امام عزیزمان در سوگ فرزندش اشک 
نریخت چون می دانست رضای خدا در این امر می باشد . بارالها گناهانم را ببخش و مرا در صف شهدا 

قرار بده - پروردگارا تو را به یگانگی ات قسم می دهم شهادت درراه اسالم را نصیبم کن .
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شهید ناصر جعفریان دهکردی
ناصر بیستم اردیبهشت 1347 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد . پدرش تقی، 
کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. ناصر فرزند پنجم خانواده بود که به گفته والدین فردی مهربان 
و چهره ای گشاده رو و بشاش داشت که او را از سایر برادران متمایز می کرد . تا کالس چهارم ابتدایی 
از  درس خواند و برای کمک به تأمین معاش خانواده ترک تحصیل کرد و به کارگری مشغول شد. 
سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری سازمان دهی شد. همراه 
این گردان در عملیات والفجر مقدماتی به خط دشمن زد . هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه به 
شهادت رسید . پیکر وی مدت ها در منطقه برجا ماند و سال 1369 پس از تفحص در بهشت دو معصوم 

شهرکرد به خاک سپرده شد .

گزیده وصیت نامه شهید ناصر جعفریان دهکردی
با درود و سالم به مهدی موعود و نائب برحقش، پیر جماران، امام امت، خمینی کبیر و با درود و سالم بر 
شهیدان صدر اسالم و رزمندگان اسالم. پدر و مادر عزیزم از اینکه من در بین شما نیستم ناراحت نباشید. 
چون من به آرزوی خود رسیده ام و شاهد و ناظر هستم. پدر و مادر، دوستان و آشنایان دور و نزدیک، اگر از 
من گناهی دیده اید به بزرگواری خودتان ببخشید و حالل کنید. این راهی را که می روم راهی است که از ته 
قلب انتخاب کرده ام و دوست داشتم راه علی اکبر امام حسین )ع( را ادامه دهم. پیام من به مردم این است 
که نماز جمعه و جماعت ها را پر کنند که دشمن ما از این گردهمایی ها می ترسد. مردم غیور شهرکرد، شما 
مثل مردم کوفه نباشید. شما پشت سر امام حرکت کنید و اگر کسی باالتر از حرف امام گفت؛ شما باید در 

برابر او بایستید، هرچند متحمل رنج و مشقت بسیار شوید .
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شهید ابراهیم خدادادی طاقانکی
ابراهیم یکم فروردین 1343 در روستای طاقانک از توابع شهرستان شهرکرد و در خانواده ای مستضعف 
به دنیا آمد . پدرش امامقلی کارگر بود که در سال 1354 فوت کرد و مادرش سکینه نام داشت . دوران 
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در زادگاه خود با موفقیت سپری کرد و برای ادامه تحصیل وارد دبیرستان 
شهید بهشتی شهرکرد شد . دانش آموز کالس سوم دبیرستان در رشته علوم تجربی بود که از سوی بسیج 
در جبهه حضور یافت . سال 1360 با اولین حضورش در جبهه از ناحیه چشم مجروح شد . پس از بهبود 
نسبی برای دومین بار زمستان 1361 در جبهه حاضر شد . هجدهم بهمن 1361، عملیات والفجر مقدماتی 

و در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد . مزار وی در گلزار زادگاهش قرار دارد .

وصیت نامه شهید ابراهیم خدادادی طاقانکی
قلبم روشن است که اسالم پیروز می شود پس باید درراه پیروزی اش تالش و کوشش کنیم . برادران 
و خواهران از شما می خواهم که همیشه در فکر اسالم باشید و بدانید که دستور اسالم است که زیر بار 
ظلم و ستم نرویم و دین مقدس اسالم است که موردقبول خداوند متعال است و دین مبین اسالم است 
که انسان را به بهترین درجات و مقامات اخروی می رساند پس با حفظ کردن و یاری کردن و با گسترش 

دادن قوانین اسالم خداوند را از خودمان راضی کنیم .
از تمامی رفقایم و از تمامی هم کالسی هایم می خواهم که دنباله رو راه شهیدان باشند و راه شهیدان 

اسالم را دنبال کنند .
و از مادرم و خواهرم می خواهم که ناراحت نباشید و بدانید که اهل زمین و آسمان همه می میرند و همه 
ما رفتنی هستیم . سروران و پیامبران و امامان ما همگی از دنیا رفته اند و باالخره ما هم باید بمیریم و 

هیچ کس در زمین باقی نمی ماند چه بهتر که درراه خدا بمیرم و کشته بشویم و به فوز عظیم برسیم .
از مال و سرمایه دنیوی و مادی چیزی ندارم و تنها چیزی که دارم جانم هست که بخشیدم به صاحبش 

و خالقش خدای تبارک وتعالی .
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شهید محمدرضا رفیعی طاقانکی )شیرزاده(
محمدرضا دوم مرداد 1342 در روستای طاقانک1 از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . پدرش محمد 
کارگر بود و مادرش صنم نام داشت . تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت 

. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت .
همراه نیروهای اعزامی از شهرکرد تحت فرماندهی گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت 
کرد . هجدهم بهمن 1361 در رقابیه براثر اصابت ترکش به سر شهید شد . مزار او در گلزار شهدا 

زادگاهش قرار دارد .

وصیت نامه شهید محمدرضا رفیعی طاقانکی
من هرچند کوچکتر از آن هستم که برای امتی همچون امت اسالمی ایران پیامی داشته باشم، اما 
نکته ای را یاد آور می شوم که امام عزیزمان را تنها نگذارید، زیرا تنها گذاشتن اسالم است . خداوند آنروز 
را نیاوردکه اسالم را تنها بگذاریم و لحظه ای از یاد امام عزیز دست بر داریم که خشم خدا بر ما فرود آید .

ای امت حزب اهلل ایران بیایید تا همانگونه که تا کنون به یاری خدا انقالب را نگه داشته ایم هرچه بیشتر در 
حفظ آن بکوشیم و به کوری چشم دشمنان آنرا به صاحب اصلی اش امام زمان )ع( بدهیم و مسئولیتی که 
داشته ایم بخوبی انجام دهیم تا خداوند از گناهان ما در گذرد و به ما توفیق یاری مهدی اش را بدهد. ان شاءاهلل

پدر و مادر عزیز و برادران و خواهرانم از همة شما عزیزانم معذرت می خواهم که بدون اجازه تان به 
جبهه رفتم ، اما چه می توانستم بکنم در حالی که دلم هوای کربال و زیارت آنرا داشت. چند شب در 
خواب؛ برادر شهیدم خداکرم آقابابائی از من می خواست که پیش او بروم. و در حالی که جبهه ها نیاز 

1 . طاقانک روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرکرد می باشد که در سال1377 براساس تقسیامت کشوری به شهر تبدیل شد. 
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به نیرو داشتند و حسین زمان ندای »هل من ناصر ینصرنی« سر داده بود. آری باید به این ندا لبیک 
می گفتم و قدم بسوی جبهه بر می داشتم. اگر شهادت نصیب من که یکی از بندگان حقیر خداوند هستم 
شد برایم گریه نکنید و اگر خواستید گریه کنید به یاد حسین و علی اکبر و علی اصغر و دیگر عزیزان 
گریه کنید و گریه تان آنچنان باشد که به گوش ضد انقالب نرسد و آنان را شاد نکند. توصیة ام به شما 
عزیزان این است که در نماز غفلت نکنید و آنرا به موقع بجا آورید و از امام بزرگوار روی گردان نشوید 
که واقعًا حسین )زمان( است و همچنین از شما می خواهم که با از دست دادن من هیچ ناراحت نباشید 

زیرا امانتی که خداوند به شما داده بود به خودش بر گرداندید و پاداش آنرا خواهید گرفت .
در خاتمه از کلیه دوستان و آشنایان و هم والیتیها و هم کالسیها و مخصوصًا از امام بزرگوارم که دین 

بزرگی به گردنم، داشته طلب حاللیت می کنم و امیدوارم که از من راضی و خشنود باشند .

نفر اول سمت راست : شهید محمدرضا رفیعی طاقانکی
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شهید مجید ریاحی
شهید ریاحی چهارم اردیبهشت 1346 در شهرکرد دیده به جهان گشود . در دامن پرمهر و محبت 
ایام  از همان  پدری کشاورز به نام منصور و مادری زحمت کش به نام شوکت پرورش یافت . مجید 
کودکی بسیار ساکت و آرام بود . به گاه علم آموزی وارد مدرسه شد و دوران ابتدایی را در دبستان زیرک 
پور با موفقیت سپری کرد. اوقات بیکاری خود را در مغازه عمویش کار می کرد . دوران راهنمایی او 
هم زمان بود با اوج گیری انقالب و به دنبال آن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد. مجید هم که 
عاشق انقالب بود با تشکیل بسیج و فراگیری آموزش نظامی راهی جبهه شوش شد . حدود سه ماه در 
جبهه مشغول نبرد با صدامیان بود که بر اثر ترکش خمپاره به سروصورت مجروح شد . سوم راهنمایی 
بود که اواخر پاییز 1361 از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این 
گردان درآمد . در عملیات والفجر مقدماتی همراه گردان خط شکن ذوالفقار به خط دشمن زد و هجدهم 
بهمن 1361 در رقابیه به شهادت رسید . مزار وی در گلزار شهدا بهشت دو معصوم زادگاهش قرار دارد .

وصیت نامه شهید مجید ریاحی
روزگار سرآمد و من به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود رسیدم. من خود این راه را انتخاب 
درراه خداست  و هیچ چیز جز مرگ شرافتمندانه که همان شهادت  آن هم می ایستم  پایان  تا  و  کردم 
نمی تواند گلوی تشنه من را سیراب کند. اگر من شهید بشوم و اسلحه من به زمین بیفتد باید کسانی که 
پیام رسان خون شهیدان هستند و بیشتر از قشر مستضعفان هستند اسلحه من را از روی زمین بردارند 
. شما با نثار خون خود درخت اسالم را آبیاری کنید و بر رشد آن بیفزاید. ای برادرانم و ای خواهرانم و 
پدر و مادر عزیزم در شهادت من هیچ گاه گریه نکنید. در شهادت من از شما می خواهم که زینب گونه 
عمل کنید و از تمام اقوام دور و نزدیک و مادر و پدرم و خواهرهایم و برادرهایم می خواهم که من را 

حالل کنید خداحافظ همگی شما...
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شهید بهمن ستاری دستنایی
بهمن سیزدهم خرداد 1343 در روستای دستنا از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . پدرش احمدخان 
کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت . وی دانش آموز کالس چهارم متوسطه در رشته علوم انسانی 
بود که از طرف بسیج در جبهه حضور یافت . به واسطه توانایی باال و جثه نیرومندی که داشت، هر 
مأموریتی که به وی محول می شد به نحو احسن انجام می داد . همین توانایی فردی سبب شد که وی 
به عنوان امدادگر در قالب گردان ذوالفقار با شرکت در عملیات والفجر مقدماتی مأموریت خود را انجام 
دهد . هجدهم بهمن 1361 پس از خدمات الزم به مجروحین هنگام برگشت در کانالی که دشمن از 
مواد نفتی و قیر ایجاد کرده بود سقوط کرد و به شهادت رسید . پیکرش مدت ها در منطقه عملیاتی برجا 
ماند تا اینکه دوم آبان 1378 پس از هفده سال تفحص ، در گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپرده شد .

وصیت نامه شهید بهمن ستاری دستنایی
من در برابر این همه نعمت هایی که خدا برای صالح شدن ما فراهم آورد گم هستم و نمی دانم چگونه 
خداوند مهربان را شکرگزاری وستایش کنم . از اینکه خداوند توفیق داد و مرا الیق دانست که دوباره 
در صف رزمندگان اسالم شرکت کنم، خدا را شکر می کنم و از امام زمان می خواهم که مرا الیق بداند 
جزو سربازان او باشم و برای اسالم بجنگم و جان ناقابلم را برای پیروزی اسالم و ساختن زمینه برای 
ما  بر گردن  بزرگی  نباشم، چون شهیدان حق  قیامت پیش شهدا سربه زیر  روز  در  و  فدا سازم  ظهور 
دارند . امیدوارم به یاری خداوند بزرگ بتوانم در این شب عیدی، یک عیدی بزرگی را نصیب خانواده 
شهدا بکنیم و آن ها در محضر امام حسین )ع( باشند. و از خداوند می خواهم که ما را هدایت کند، چون 
هدایت کننده ما غیر از او کس دیگری نیست. فکر می کنم این آخرین نامه و آخرین درد و دل باشد؛ 
چون برای من ننگ است زنده باشم ولی اسالم در حال سقوط و زیارت قبر امام حسین )ع( را کافران 
بر روی مسلمانان ببندند و بخواهند اسالم را با این کارهایشان از بین ببرند . من تا خون در رگم دارم 
به یاری خدا برای آزادی کربال و قدس می جنگم و هر موقع کشته شوم مایه افتخار است. خداوند این 

توفیق را به ما بدهد که شعارها را به عمل تبدیل کنیم .
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شهید محمدجواد شرافت چالشتری
محمدجواد یکم فروردین 1346 در روستای چالشتر1 از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد . پدرش 
نظرعلی کشاورز بود و مادرش گل اندام نام داشت . تا کالس دوم راهنمایی درس خواند و از طرف بسیج 
در جبهه حضور یافت . با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار که متشکل از نیروهای داوطلب استان چهارمحال 
و بختیاری بود، به این یگان پیوست و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد . هجدهم بهمن 1361 در 
منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد . مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد . برادران 
وی سلیمان دوازدهم اردیبهشت 1361 در خرمشهر و محمدرضا دوم فروردین 1361 در محور دزفول به 

شوش نیز به شهادت رسیدند .

گزیده ای از وصیت نامه شهید محمدجواد شرافت چالشتری
بر  درود  با  و  اسالمی،  انقالب  مجروحین  و  معلولین  و  شهیدپرور  امت  و  امام  بر  سالم  و  درود  با 
خانواده های عزیز شهدا که شاخه هایی از دین اسالم هستند و غنچه هایشان پرپر می شوند. وظیفه ما 
این است که ادامه دهنده راه شهدا باشیم و نگذاریم خون شهدا پایمال شود. ما ملت ایران باید دین 
اسالم و کتاب قرآن را رواج دهیم تا محرومانی که از اسالم بی خبرند به اسالم روی آورند و ظالمان را 
که همان ابرقدرت ها هستند، نابود کنیم. ما مردم مسلمان ایران باید همبستگی و وحدت خود را حفظ 
کرده تا بتوانیم بر دشمنان پیروز شویم. به عنوان یک سرباز ناقابل اسالم به شما مردم پیغام می دهم 
که امام را یاری کنید و به فرمان او گوش فرا دهید که این نعمت بزرگی است که خداوند متعال به شما 
عطا فرموده. صفوف نماز جمعه را پرکنید و بر اساس آیه قرآن که بر پیغمبر نازل شد ))قل انما اعظکم 

1 . چالشرت روستایی در غرب شهرکرد بود که بر اساس تقسیامت جغرافیایی استان از سال 1375 به شهرکرد مرکز استان الحاق گردید.
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بواحده ان تقوموا هلل(( عمل کنید.
 پیامی برای پدر و مادرم دارم که، ای پدر و مادر مهربان! شما خیال نکنید که فرزندانتان رفته اند 
و کشته شده اند، بلکه آن ها با افتخار به شهادت رسیده اند. همین که شما توانستید فرزندانتان را طوری 
تربیت کنید که رو به اسالم آوردند و در راه خدا شهید شدند، ثواب عظیمی برده اید و شما هم بهشتی 
زیادی  زحمت  فرزندانشان  برای  آن ها  چون که  هستند،  بهشتی  شهدا  مادران  و  پدران  همه  هستید. 
کشیدند تا بزرگشان کردند و روانه جبهه نمودند. باعث افتخار شماست که سه فرزند شما برای اسالم 
به شهادت رسیدند. شیون و زاری نکنید و توکل بر خدا داشته باشید و بگویید که هرچه خداوند متعال 
بخواهد همان است. امیدوارم شما و تمام برادران و خواهرانم از دست من راضی باشید و از تمام شما 

حاللیت می طلبم و شما را به خدا می سپارم.

شهید محمدجواد شرافت چالشتری
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شهید بهرام شفیعی قهفرخی
بهرام اول فروردین 1346 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش عبدالرحیم 
کارگر بود و مادرش منیجه خانم نام داشت. دانش آموز کالس اول راهنمایی بود که از طرف بسیج در 
جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این گردان درآمد و به عنوان نیروی رزمنده در 
عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید. 
از تفحص در بهشت صالح  اینکه هجدهم آذر 1369 پس  تا  پیکر وی مدت ها در منطقه بر جا ماند 

زادگاهش به خاک سپرده شد.
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شهید موسی شیریان شلمزاری
شهید شیریان هشتم تیرماه 1345 در روستای شلمزار از توابع بخش کیار در شهرستان شهرکرد چشم 
به جهان گشود. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش خانم نام داشت. دوران دبستان و راهنمایی را 
با موفقیت در زادگاهش به پایان رسانید. به خاطر فقر اقتصادی خانواده، ترک تحصیل کرد و در امور 
بسیج مستضعفان،  تشکیل  و  انقالب  پیروز  از  بعد  کار شد.  به  پدر مشغول  به  برای کمک  کشاورزی 
فعالیت های خود را در بسیج شروع کرد. با صدور فرمان امام خمینی مبنی بر حضور جوانان در جبهه، 
علی رغم مشکالت جسمی که داشت پس از آموزش های الزم نظامی از طرف بسیج عازم جبهه شد. در 
عملیات های بیت المقدس و رمضان شرکت داشت. بعد از عملیات رمضان دوره مربیگری را در پادگان 

غدیر اصفهان پشت سر گذاشت و در مسجد جامع شهرکرد به آموزش نیروها پرداخت.
بیست و هفتم دی ماه 1361 مجدداً برای حضور در عملیات عازم جبهه شد. با تشکیل گردان مستقل 
ذوالفقار به عنوان پیک این یگان سازمان دهی شد. تالش ها و فداکاری های زیادی از خود نشان داد و 
در مأموریتی که از طرف گردان داشت پانزدهم بهمن 1361 یعنی دو روز قبل از شروع عملیات والفجر 
مقدماتی در منطقه رقابیه براثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید موسی شیریان شلمزاری
با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و امید مستضعفین جهان؛ این جانب با آگاهی کامل که به شهادت 
دارم و برای دفاع از اسالم و حیثیت انقالب اسالمی و دفاع از مملکت اسالمی به فرمان بزرگ رهبر 
مسلمانان جهان و مرجع عالی قدر امام خمینی به جبهه حق علیه باطل شتافتم و امید است که خون ما 
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نهال نوپای انقالب اسالمی را یاری کند و شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکری جامعه جهانی اسالم 
گردد. من از شما ملت قهرمان می خواهم که پشتیبان روحانیت مبارز و متعهد به اسالم باشید.

خداوندا در این دنیا که نتوانستم آن طور که تو می خواهی زندگی کنم،  پس مرگم را آن چنان قرار ده 
که کفاره گناهان کبیره و صغیر من شود. خدایا تو میدانی که من برای همین به جبهه جنگ اعزام شدم 

تا قدمی درراه تو بردارم و از گناهان پاک شوم.
یک سخن هم با پدر و مادر و قوم وخویشان دارم که برای من گریه نکنند چون که کسی نبود برای 
حسین و علی اکبر گریه کند و یک سخن برای برادرانم دارم که شما آینده انقالب هستید و شما وارث 
خون شهیدان هستید و تا می توانید با ظالمان دشمن و یاور مظلومان باشید و حرف حق را بگویید اگرچه 

به ضررتان باشد.

نفر اول سمت چپ : شهید موسی شیریان شلمزاری
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شهید بهرام علی طاهری بنی
بهرام علی یکم فروردین 1343 در شهر بن از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش سعادت قلی 
کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. وی در خانواده ای بزرگ شد که عشق و عالقه آن ها باعث شد 
تا بهرام علی هم از همان دوران کودکی با مسجد و مسائل دینی انس پیدا کند و در مسیر اسالم حرکت 
کند. تا کالس چهارم ابتدایی درس خواند و با توجه به فقر خانوادگی ترک تحصیل کرد. همراه پدرش در 
کار کشاورزی مشغول شد. اوایل جنگ مانند خیلی از جوانان از طرف بسیج عازم جبهه شد و به عضویت 
گردان ذوالفقار درآمد. همراه این گردان در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد و هجدهم بهمن 1361 در 
منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه برجا ماند تا اینکه سال 1378 

پس از 17 سال تفحص و در گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپرده شد.

توصیه به خانواده
ای مادر و خواهران عزیزم؛ اگر خداوند شهادت را نصیب من کرد، از شما می خواهم که برای من 
اشک نریزید و لباس سیاه نپوشید. حجاب خود را نگه دارید و چشمان خود را از مردان نامحرم بپوشانید.
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شهید حمیدرضا عباسی چالشتری
شهید عباسی یکم اسفند سال 1343 در روستای چالشتر از توابع شهرستان شهرکرد دیده به جهان 
گشود. پدرش منصور کارگر ذوب آهن بود و مادرش طوبی نام داشت. حمیدرضا در دامن پرمهر و محبت 
پدر و مادری پرورش یافت که همواره محب اهل بیت بودند. او دوران ابتدایی و راهنمایی را در زادگاه 
خود سپری کرد و برای ادامه تحصیل در دبیرستان شهید بهشتی شهرکرد ثبت نام کرد. سال1359 از  
مهر مادری محروم شد. اوایل زمستان سال 1360 کالس دوم دبیرستان در رشته علوم انسانی مشغول 
به تحصیل بود که عازم جبهه های غرب کشور شد. وی برای دومین بار در عملیات بیت المقدس و آزادی 
خرمشهر شرکت کرد که از ناحیه پا مجروح شد. حمیدرضا جبهه را دانشگاه انسان ساز و حضور در این 

دانشگاه را امری واجب می دانست.
سوم دی ماه 1361 مجدداً عازم جبهه شد و به عضویت گردان ذوالفقار که متشکل از رزمندگان استان 
چهارمحال و بختیاری بود، درآمد. وی همراه این گردان در عملیات والفجر مقدماتی با سمت خمپاره انداز و 
آرپی جی زن شرکت کرد و هیجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید 

شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حمیدرضا عباسی چالشتری
با سالم و درود بر روان شهدای اسالم و با درود و سالم بر رزمندگان اسالم که شب ها و روزها بیدارند و 
پاسداری از خاک اسالم می کنند و با سالم و درود بر رهبر اسالم حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی که 
با بیداری خود مردم ایران را به لطف خدا از زیر یوغ اسارت جهان خواران درآوردند و به امید آزادی کربال 
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و قدس عزیز که این همه عزیزان درراه حسین)ع( رفتند و ندای حسین را لبیک گفتند و به امید ظهور 
حضرت مهدی )عج( که عدالت گر و دادگستر است و حق بیچارگان را می گیرد. ای پروردگار! پیروزی را 
به ما بده و بعد از پیروزی شهادت را نصیبم کن که از این دنیای مادی و پر از گناه برویم هم اکنون که این 
نامه را می نویسم در شب پنج شنبه نهم دی ماه 1361 است و در جایگاه شهید محراب آیت اهلل مدنی هستم 
و چند روز دیگر برای فتح کربال عازم هستیم و انشاء اهلل به امید پیروزی و آزادی قدس همان طور که امام 
عزیزمان می فرماید راه آزادی قدس از کربال می گذرد. ای برادران عزیز سنگرها را خالی نکنید چون آمریکا 

و عمالش از این سنگرها می ترسند و امام را رها نکنید و خون شهدا را پایمال نکنید.
و اما خواهران عزیزم حجاب خودتان را نگه دارید که آن قدر مهم است که رهبر عزیزمان می فرماید ای 
خواهر حجاب تو از خون شهید افضل تر است، درصورتی که از خون شهید پاک تر نداریم. اما پدر عزیز اگر 
شهادت من شما را ناراحت می کند نباید ناراحت بشوید و باید افتخار کنید که فرزندی به راه اهلل دادید 
و لیاقت شهید را داشت. چون فقط شما نیستید که فرزند خودتان را ازدست داده اید بلکه برادرانی هستند 
که فرزندانشان را از دست دادند و با دست خود کفن پوشیده و در قبر گذاشتند و پیامی به برادران عزیز 

محصل دارم که سنگر علم و تربیت را رها نکنند و ادامه دهنده راه شهدا باشند.

نفر دوم ایستاده از سمت چپ : شهید حمیدرضا عباسی چالشتری
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شهید علی محمد علی محمدی نافچی
حاج علی محمد پنجم اردیبهشت 1301 در روستای نافچ از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
رحیم کشاورز بود و مادرش قمرسلطان نام داشت. تا پایان مقطع ابتدایی درس خواند و در شرکت نفت 
مشغول به کار شد. سال 1327 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و چهار دختر شد. عمل به تکالیف اسالم 
و قرآن وی را بر آن داشت تا از سال 1343 مقلد امام شود. او می گوید سال 1346 با سفر به کربالی 

معال به محضر امام خمینی رسیدم و در مدرسه آیت اهلل بروجردی به ایشان اقتدا کردم.
علی محمدی همواره به عنوان یک فعال مذهبی تالش می کرد تا اینکه انقالب اسالمی به پیروزی رسید 
و جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد. او که در شرکت نفت آبادان کار می کرد باوجوداینکه زمان زیادی از 
جنگ نمی گذشت پس از آموزش های الزم، بیست و یکم بهمن 1359 وارد جبهه سوسنگرد شد. ازآن پس 
حاج علی محمد به صورت مستمر در کنار نیروهای تیپ 46 فجر خوزستان )ماهشهر و هندیجان( در جبهه 

حاضر شد و در عملیات های مختلف؛ حصر آبادان، فتح المبین، طریق القدس شرکت کرد. 
قبل از عملیات رمضان بود که به تیپ 8 نجف مأموریت پیدا کرد و در عملیات های رمضان و محرم 
به عنوان فرمانده دسته شرکت داشت. حاج علی محمد می گوید: وقتی حضورم در جبهه طول کشید، 
به مرخصی که آمدم ، خانواده از رفتنم به جبهه جلوگیری می کرد. آخه من چند بچه کوچک و بزرگ 
داشتم که رسیدگی به آن ها سخت بود و خانمم می گفت برای من خیلی سخت شده دیگه توان اینکه 
بتوانم بچه ها را ضبط وربط کنم، ندارم و تو هم بیش از حقت رفتی! و یا می گفت اگر کشته شدی من 
با بچه هات چکار کنم و تو دیگر پیر شده ای بگذار جوان ها بروند، که به او گفتم: “حضور ما در جبهه 
ضروری است و این قول را به شما می دهم که چنانچه شهید شدم و توفیق شهادت واقعی نصیبم شد 
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تو را همراهم به بهشت ببرم”؛ قبول کرد.
 در همین ایام بود که پسرم بهنام هم با تعطیلی دانشگاه ها وارد جبهه شد و در عملیات رمضان براثر 
اصابت گلوله مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد. با مجروح شدن بهنام مهر مادری بر همسرم غالب 
شد و راضی شد که من بروم جبهه ولی بهنام دیگه نرود و گفت او تجربه جنگ را ندارد. قبل از عملیات 
والفجر مقدماتی من عازم جبهه شدم. مدت زیادی نگذشته بود که فرزندم بهنام از بیمارستان مرخص 
و سالمت نسبی خود را به دست آورده در جبهه به ما ملحق شد. هر دو در گردان ذوالفقار سازمان دهی 
شدیم و عملیات شروع شد. حاج محمدعلی هجدهم بهمن 1361 در رقابیه براثر اصابت ترکش به پهلو، 
به شدت مجروح شد و توان خود را ازدست داده و دیگر نمی تواند حرکت کند. پسر به بالین پدر می آید. 
پس از وداع چند لحظه ای پدر از پسر می خواهد که به راه خودش ادامه دهد. بهنام خداحافظی می کتد 
و به سوی دشمن حرکت می کند و پدر شهید می شود. جنازه علی محمد به پشت جبهه منتقل شد. پسر 
هم در ادامه همان مسیر و در همان روز به شهادت می رسد و پیکر بهنام برای چند سال در جبهه باقی 

می ماند. مزار این پدر و پسر در گلزار شهدا زادگاهشان قرار دارد.

وصیت نامه شهید  علی محمد علی محمدی نافچی
شهادت می دهم به یگانگی پروردگار بی همتا و رسالت خاتم االنبیاء محمد )ص( و به والیت علی ابن 
ابیطالب و یازده فرزندش و اطاعت از نائب بر حق مهدی صاحب الزمان )عج(، امام خمینی. خداوندا! 
حاضرم برای رضای تو چندین مرتبه شهید گردم و زنده شوم با کفار بعثی به مبارزه بپردازم و شهید 
شوم. و استدعا دارم این نائب امام را تا ظهور صاحب الزمان به سالمت نگهداری ان شاءاهلل. پروردگار تو 
خود میدانی که ما فقط و فقط برای رضای تو از همه چیزمان گذشته و در این بیابان ها بسر می بریم. و 
آرزوی ما آن است که بتوانیم روزی این پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی را در سرتاسر جهان به اهتزاز 

درآوریم و زمینه را برای ظهور مهدی موعود آماده سازیم ان شاءاهلل.
ما برای خاک و کشورگشائی نمی جنگیم و طمع به چیزی جز رضای خدا و رهایی مستضعفین از زیر یوغ 
مستکبرین نداریم و آن قدر در این راه کوشش می کنیم تا به مقصد برسیم و یقیناً رضایت حق هم همین است.

امروز روز حمایت از والیت فقیه است و بر هر فردی واجب است که دین خود را ادا کند. به به، به 
چنین سعادت که امروز ملت حزب اللهی کشور اسالمی ایران یک طرف و تمام دنیا باآن همه طمطراق 
آمریکا و  پوزه  قالب خواهیم شد. و  بر همه  نداریم که بخواست خداوند  یک طرف و شک و تردیدی 
شوروی و دیگر جهان خواران را به خاک خواهیم مالید. برادران عزیز حزب اهلل، شما را توصیه می کنم 
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از جنگ نهراسید پیر و جوان نکنید و به جبهه ها رو بیاورید نترسید خداوند با ما است و همین طور که 
تاکنون صحنه را پر نگه داشته اید پابرجا باشید و از مقام روحانیت اصیل با تمام امکانات خودتان دفاع 
کنید. یعنی والیت فقیه را درخت و روحانیت را شاخه های آن می دانم، و به این گفته ام استوارم و یقین 
دارم سعادت دنیا و آخرت به دست نمی آید مگر اطاعت و پیروی از خط امام و روحانیت. من به فرزندانم 

توصیه می کنم که از خط امام و روحانیت عزیز فاصله ای نگیرند و گوش به فرمان امام امت باشند.
با دوستان خداوند دوست و با دشمنان خداوند دشمن باشند. در نماز جمعه و جماعت حاضر شوند. اگر 
من توفیق شهادت را پیدا کردم آن ها ناراحت نشوند بلکه حمد و ثنا پروردگار را بجا آورند خوشحالی 
کنند. و برای سرور شهیدان یعنی اباعبداهلل مجلس تعزیه و سوگواری برپا کنند. شهادت درراه خداوند 
تبارک وتعالی یک موهبت الهی است، مصیبت نیست! رحمتی است از طرف پروردگار که به آن فامیل 
و به آن نسل داده می شود. خداوندا ریشه منافقین داخلی و مخالفین خارجی جمهوری اسالمی ایران را 

از روی زمین قطع بفرما.
خداوندا اوالدم را تا روز قیامت باایمان و با حب علی و اوالدش آشنا بگردان!
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شهید بهنام علی محمدی نافچی
با فرزندش در  آبادان به دنیا آمد. پدرش علی محمد که هم زمان  بهنام ششم بهمن 1337 در شهر 
رقابیه به شهادت رسید کارگر شرکت نفت بود و مادرش سکینه نام داشت. بهنام پس ازاینکه دوران 
مقدماتی تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشت، وارد دانشگاه شد. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته 
جغرافیای طبیعی بود که از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار وارد 
گردان شد و در عملیات والفجر مقدماتی که اولین محک گردان ذوالفقار بود دوشادوش پدر خود به 
خط دشمن زد. هیجدهم بهمن 1361 در کنار پدر، در منطقه عملیاتی رقابیه به شهادت رسید. پیکر وی 
مدت ها در منطقه بر جا ماند و هفتم دی ماه 1369 پس از تفحص در گلزار شهدا روستای نافچ از توابع 

شهرستان شهرکرد در کتار پدرش به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید بهنام علی محمدی نافچی
اکنون که با توفیقات و تأییدات الهی این جانب بهنام علی محمدی فرزند علی محمد اهل روستای نافچ 
از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری موفق به شرکت در این جهاد مقدس اسالمی 
گشته ام، الزم دیدم که نکاتی چند به پیشگاه ملت عزیز و خانواده بزرگوارم عرض کنم. از ملت شجاع و 
ایثارگر خواهانم اکنون که خداوند متعال بر ما منت گذاشته و در برهه ای از تاریخ جای داده که هم زمان با 
انقالب عظیم و پرشکوه اسالمی مان می باشد، هر چه بیشتر خود را همراه انقالب قرار دهند و همان طور 
که از اول انقالب از هیچ کوششی درراه خدا دریغ نداشته اند همچنان به این حرکت خود ادامه داده و از 
سختی و مشقت هایی که الزمه این راه است ضعف و سستی به خود راه نداده و بلکه هر چه کوبنده تر به 
حرکت انقالبی خود ادامه دهند. این را هم بدانند که هر چه بیشتر مقاومت کنند و هر چه بیشتر سختی ها 

را تحمل نمایند بیشتر به وظیفه خویش عمل کرده اند و درنتیجه خداوند را بیشتر خشنود ساخته اند.
 از برادران مسئول مملکتی تقاضای عاجزانه دارم که خط خود را از خط امام جدا نکنند و یار و پشتیبان 
والیت فقیه باشند. از رسیدگی به امور مسلمین و مخصوصًا مستضعفین که قرآن وعده وراثت زمین را 
به آن ها داده است کوتاهی نکنند و سرمشق و الگوی خود را در زندگی امام علی )ع( قرار دهید. ازنظر 
معیشت و امرارمعاش خانه گلی علی را در نظر داشته باشند که رهبر مسلمین بود ولی کوچک ترین 

امکاناتی را برای خود نمی پذیرفت.
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شهید بهمن قاسمی اشکفتکی
توابع شهرستان  از  اشکفتک  روستای  در  متدین  و  مذهبی  خانواده ای  در  دوم شهریور 1342  بهمن 
شهرکرد دیده به جهان گشود. پدر بهمن کارگر ساده و روزمزد بود و مادرش شیرین جان نام داشت. 
سومین فرزند خانواده بود و پس از او خداوند دو فرزند دیگر به این خانواده هدیه نمود که یکی دیگر 
از آن ها هم به همراه بهمن به شهادت رسید. 9 سال از بهار عمرش سپری شده بود که از مهر مادری 
با  را  ابتدائی و راهنمایی  نامادری قرار گرفت. بهمن تحصیالت  محروم شد و تحت سرپرستی پدر و 
موفقیت در شهرکرد به پایان رسانید. دوران تحصیالت متوسطه او هم زمان با اوج گیری انقالب و شروع 

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود.
مرغ دلش همواره در جبهه ها به پرواز بود که پس از کنار گذاشتن درس و مدرسه سه مرتبه داوطلبانه 
از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. در سفر چهارم آنگاه که راهی جبهه می شد شهادت را حس می کرد 
و می گفت: من این بار شهید می شوم به آرزوی دیرینه خود خواهم رسید. مانند سایر رزمندگان استان 
در گردان ذوالفقار سازمان دهی شد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 با 
سمت بی سیم چی گردان در منطقه رقابیه به شهادت رسید. پیکر پاک و مطهر شهید سال ها در غربت 
گلزار شهدا  در  اسماعیل  برادرش  قبر  کنار  در  تفحص  از  اسفند 1369 پس  اینکه هفتم  تا  ماند  برجا 

زادگاهش به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید بهمن قاسمی اشکفتکی
این جانب بهمن قاسمی با آگاهی کاملی که نسبت به شهادت دارم برای دفاع از اسالم و حیثیت انقالب 
اسالمی و دفاع از مملکت اسالمی و آرمان های بزرگ رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالی قدر حضرت 
امام خمینی به جبهه حق علیه باطل شتافتم. امید است که خون ما نهال نوپای انقالب اسالمی را بارور 
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کند و شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکری جامعه جهانی اسالم گردد.
 من که مادر ندارم و به جای مادر، خواهر دارم ولی صحبت من با شما ای خواهرانم، دوست دارم در 
شهادت من گریه نکنید همیشه خوشحال و سربلند باشید و مانند زینب ندای خونین شهیدان را به گوش 
جهانیان برسانید و امیدوارم که خواهرانی از سالله زینب باشید. یک عرض با پدر و فامیل و خویشان 
دارم که اگر من شهید شدم هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید زیرا کسی نبود که بر سر قبر 
حسین )ع( گریه کند و یک سخن با برادرانم دارم که برادران شما امیدان آینده و انقالب هستید و شما 
وارث خون شهیدانی چون شهید مظلوم بهشتی – شهید سعید لطفی و شهید سجادی هستید. نگذارید 
عده ای خون شهیدان این انقالب را پایمال کنند. تا می توانید دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم. این گفته 
حضرت علی )ع( می باشد که حرف حق را بگوئید اگرچه به ضررتان باشد. از رهبر عظیم الشان انقالب 
پیروی کنید که واقعًا نائب امام زمان می باشد. خداوند شما را پیروز و سربلند گرداند. اما صحبت من با 
امت مسلمان ایران این است که در همه کارهای خود خدا را در نظر بگیرید و هیچ گاه از امام امت و 
روحانیت مبارز و دولت اسالمی دست برندارید. این را باید بدانیم که اگر روزی روحانیت را کنار بگذاریم 

روشنفکران در انقالب ما رخنه پیدا می کنند.

نفر نشسته: شهید بهمن قاسمی اشکفتکی  - نفر وسط ایستاده: جانباز فرج اهلل قادری چوبینی
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شهید حسین کارگر فیل آبادی
شهید حسین کارگر بیستم خردادماه 1345 در فارسان و خانواده ای مستضعف دیده به جهان گشود. 
پدرش عبدالکریم مغازه دار بود و مادرش صاحب جان نام داشت. تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با 
موفقیت پشت سر گذاشت. دوازده سال داشت که از نعمت پدر محروم شد. کالس دوم دبیرستان در 
رشته علوم تجربی بود که از طرف بسیج برای آموزش نظامی به یزد رفت. با تکمیل آموزش نظامی 
عازم جبهه در منطقه دهلران شد. برای دومین بار و قبل از عملیات والفجر مقدماتی و با تشکیل گردان 
پیش  از  اهداف  سمت  به  عملیات  این  در  ذوالفقار  گردان  پیشروی  با  پیوست.  یگان  این  به  ذوالفقار 
تعیین شده، هیجدهم بهمن ماه سال 1361 در مرز ایران و عراق براثر اصابت ترکش خمپاره به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حسین کارگر فیل آبادی
 اشهد ان ال اله اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل

سالم بر حسین ساالر شهیدان، آن که راه شهادت و راه آزادگی و آزاد مردن را بر صالحان و رهروان 
راهش آموخت. و با سالم بر مهدی موعود )عج( و با سالم بر خمینی کبیر امید مستضعفان جهان و 

درود و سالم بی پایان نثار روح شهدای گلگون کفن اسالم سخن را آغاز می کنیم.
خداوندا! نمازم و روزه ام و مرگم و حرکتم و زندگانیم به خاطر توست و آنچه وجودم را اشغال کرده 
تویی. پروردگارا! خسته ام و از این زندگی خالی گریزانم. خداوندا! دوست دارم با تو باشم ولی جسم من 
همچون قفسی عرصه را بر من تنگ کرده و من را در برگرفته. پروردگارا جسم من را از بین ببر تا من 
با تو باشم و به تو بپیوندم. به خدا قسم من ناتوان تر و عاجزتر از آنم که برای شما ملت پیام بفرستم ولی 
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چون که وظیفه هر فرد مسلمان امربه معروف می باشد چند نکته ای عرض می دارم:
تو ای برادر و خواهر مسلمان به فرامین امامت گوش فرا ده؛ زیرا که بت شکن زمان و امام توست و 
می توانم به جرات بگویم که امام خمینی بعد از حضرت محمد )ص(، رسالتی همچون آن حضرت به 
دوش مبارک خویش می کشد و امید آن دارم که شما امت دلیر پا به پای رهبر پیش روید. زیرا که خداوند 
اراده کرده که مستضعفین جهان را وارث گرداند. مادرم از تو می خواهم که بعد از من اصاًل ناراحت 
نباشی زیرا که من به آرزوی خویش رسیدم و خداوند چنان توفیقی به ما داده که ما را مشتری خویش 
قرار داد و با ما موعظه انجام داد خداوند به شما صبر عطا کند. )و اهلل مع الصابرین(. و خداوند صبر 

کنندگان را دوست دارد.

ایستاده از راست: اصغر یداللهی ، شهید فرود نصیری ، شهید سهراب نوروزی ، شهید حسین کارگر
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شهید سید حسن کاظمی
شهید کاظمی یکم فروردین 1343 در روستای شیخ شبان از توابع شهرستان شهرکرد در خانواده ای 
مذهبی و متدین به دنیا آمد. پدرش سید محمدعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا کالس 
چهارم ابتدایی درس خواند و به خاطر فقر اقتصادی نتوانست ادامه دهد. به کارگری مشغول شد تا بلکه 
کمک حال تأمین معاش خانواده باشد. از سوی بسیج به جبهه اعزام شد و با پیوستن به گردان ذوالفقار 
در عملیات والفجر مقدماتی شرکت نمود. هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش 

خمپاره به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید سید حسن کاظمی
با درود و سالم بر منجی عالم بشریت امام زمان )عج( و نائب برحقش امام خمینی و با درود و سالم 

بر رزمندگان اسالم در جبهه های حق علیه باطل.
شهید دو چهره دارد خون و پیام؛ و من با خون خود پیمان بستم و گفتم اگر با شهادت من اسالم و امام 
عزیز پایدار بماند پس ای گلوله ها و خمپاره ها و ای نارنجک ها و ای توپ ها مرا دریابید. انسان می تواند 
یک راه را انتخاب کند یا زندگی ننگین را یا مرگ باافتخار را. امیدوارم که شما هم راه شهیدان را از یاد 
نبرید و از شما می خواهم که مساجد را خالی نگذارید و به نماز جمعه ها که سنگر عبادی سیاسی است 
بروید و راه شهیدان را ادامه دهید و باری پدر جان شما خدا را شکر کنید که فرزند شما لیاقت پیدا کرد 

که به شهادت برسد.
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شهید محمود کاظمی باباحیدری
شهید کاظمی فرزند اول فروردین 1344 در خانواده ای مذهبی در روستای باباحیدر1 از توابع شهرستان 
فارسان به دنیا آمد. پدرش احمد کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تنها سه سال از بهار عمر 
محمود می گذشت که از مهر و عطوفت مادری محروم شد و سال 1347 مادرش فوت کرد. تا پایان 
دوره ابتدایی درس خواند و به خاطر فقر اقتصادی ترک تحصیل کرد و به کارگری مشغول شد. قبل از 
عملیات والفجر مقدماتی از طرف بسیج در جبهه حضور یافت و همراه گردان ذوالفقار به خط دشمن زد. 
هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه 

بر جا ماند و پس از تفحص، در گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپرده شد.

1. روستای باباحیدر بر اساس تقسیامت کشوری سال 1386 به شهر تبدیل شد.

نشسته سمت چپ : شهید محمود کاظمی باباحیدری
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شهید نصراهلل کرمی اشکفتکی
شهید کرمی دهم تیرماه 1342 در روستای اشکفتک از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
چراغعلی، کشاورزی و دامداری می کرد و مادرش معصومه نام داشت. دوران تحصیلی ابتدایی و راهنمایی 
را با موفقیت در زادگاه خود پشت سر گذاشت. در برنامه های دینی و مذهبی فعاالنه شرکت داشت. 
دانش آموز کالس سوم دبیرستان در رشته تجربی بود که از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. در گردان 
ذوالفقار سازمان دهی شد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد که هجدهم بهمن 1361 در منطقه 

رقابیه براثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

از راست : شهید نصراهلل کرمی اشکفتکی ، جانباز تاجی
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شهید خداکرم کوهی دستگردی
خداکرم چهارم فروردین 1341 در خانواده ای متدین و مسلمان در روستای دستگرد از توابع شهرستان 
شهرکرد به دنیا آمد. پدرش حسن آقا کشاورز بود و مادرش حاجیه بیگم نام داشت. خداکرم از همان 
تا جایی که  بود  او غیرممکن شده  ماندن  زنده  امید  مبتال شد که  بیماری سختی  به  دوران طفولیت 
حتی برایش شناسنامه نگرفتند. دو سال به همین منوال گذشت تا اینکه با خواست خدا بهبودی نسبی 
حاصل شد یواش یواش خداکرم بزرگ تر شد و به مدرسه رفت. دوران ابتدایی را در دبستان شیخ بهایی 

و راهنمایی را در مدرسه باهنر روستا با موفقیت پشت سر گذاشت. 
دوم  کالس  شد.  کار  به  مشغول  سازندگی  جهاد  در  زندگی  معاش  تأمین  به  کمک  برای  را  مدتی 
دبیرستان بود که به ندای رهبر خود لبیک گفت و با آموختن آموزش های الزم نظامی در جبهه حضور 
یافت. درس خود را تا کالس چهارم دبیرستان ادامه داد و چهارم بهمن 1361 در قالب گردان ذوالفقار 
برای شرکت در عملیات والفجر مقدماتی از طرف بسیج عازم جبهه شد. هجدهم بهمن 1361 در منطقه 
رقابیه براثر اصابت ترکش خمپاره به سر و کمر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید خداکرم کوهی دستگردی
با درود و سالم و احترام فراوان به پیشگاه باعظمت رسول خدا و فرزند معظم و بافضیلتش امام زمان )عج( 
و نائب برحق امام زمان )عج( روح خدا، خمینی کبیر و با درود و سالم به حضور امت حزب اهلل که مصمم 
و با اراده مستحکم در مقابل استکبار جهانی و منافقین و ملحدین صبور و ثابت قدم ایستادگی می کنند و با 

حضور مداوم خود درصحنه جماعات و نمازهای جمعه مشتی بر دهان تمامی کفر وارد می نمایند.
قدر این ابرمرد را بدانید. از بیانات گهر بارش استفاده نماید که به راستی خداوند لطف عظیمی به ما 
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نموده و در این برهه از تاریخ چنین رهبری را به ما اهدا نموده است. قدر او را بدانیم که روز جزا در 
پیشگاه خداوند سرافکنده و شرمسار نباشیم. همیشه گوش به فرمان امام باشیم و از این نعمت گران بها 
که خداوند نصیب ما کرده است حداکثر استفاده را نماییم. به همه شما وصیت می کنم که به دوستان و 
آشنایان تبریک بگویید و به آن ها بگویید جان او هدیه ای برای امام امت خمینی بت شکن و راه خداست 

و بگوئید فقط برای خداوند متعال و برای این سید به جهاد رفته و شربت شهادت نوشیده است. 
پدر و مادر عزیز و گرامیم سالم؛ ممکن است وقتی که شما این نوشته را می خوانید من دیگر نباشم و 
از حالت مادی که دارم خارج شده باشم چون برای یک مسلمان )که ان شاءاهلل لیاقتش راداریم که جزو 
افراد این دسته باشم( مرگی وجود ندارد و این حالت تحولی نیست امیدوارم زیاد بی تابی نکنید که این 
کار از اجر شما می کاهد. انسان برای گذراندن امتحان در این جهان آفریده شده و تمام کارها و مسائل 
برای امتحان انسان است و فرزند دار شدن هم جزئی از این امتحان می باشد، امانتی است پیش شما 
از طرف خداوند که در موقع لزوم آن را باید پس بدهید. وانگهی این مرحله برای همه می باشد پس 
چه خوب است آدمی درراه خدا از این مرحله بگذرد. خواهرانم زینب وار باشید و زینب وار زندگی کنید. 
برادرانم راه خدا بهترین و برترین راه هاست پوینده و کوشنده در این راه باشید امیدوارم که در این راه 

موفق و پیروز باشید.

ایستاده از راست نفر چهارم : شهید خداکرم کوهی
نشسته از چپ نفر دوم مرحوم کرمعلی کرمی و نفر سوم شهید فریبرز مردانی
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شهید شکراهلل کیانی هرچگانی
شکراهلل دهم مهرماه 1331 در خانواده ای مذهبی و مستضعف در روستای هرچگان از توابع شهرستان 
شهرکرد به دنیا آمد. پدرش هیبت اهلل کارگر بود و مادرش نازبیگم نام داشت. تا پایان مقطع ابتدایی در 
زادگاهش درس خواند. در شرکت ذوب آهن مشغول به کار شد. عالقه ویژه ای به فراگیری علوم دینی داشت 
و برای آموختن آن تالش می کرد. ازآنجایی که در تشکیالت مذهبی در قالب هیئت ها فعالیت چشمگیری 

داشت و مداحی می کرد، او را به نام شیخ خطاب می کردند. 
خدمات قابل توجهی در روستا به مردم ارائه کرد. سال 1354 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج 
داوطلبانه در جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این گردان درآمد و در عملیات والفجر 
مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 در رقابیه با سمت نیروی تبلیغات، براثر اصابت ترکش به شهادت 
رسید. پیکر وی در منطقه عملیاتی باقی ماند و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است. مزار یادبود او در 

گلستان شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید شکراهلل کیانی هرچگانی
خدایا تو را شکر و سپاس می گویم که بعد از مدت ها انتظار طوالنی مرا موفق نمودی تا با حضور در جبهه 
حق علیه باطل، یکی از فریضه های دینم، یعنی جهاد را انجام دهم و به ندای امام و رهبر خردمند پیغمبر 
گونه ام که ادامه دهنده خط جدش حسین )ع( است لبیک گویم. خدایا گرچه من شایسته درگاه تو نیستم، ولی 
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از تو عاجزانه تقاضامندم که گناهان مرا ببخشی و این بنده ضعیف را در زمره آمرزیده شدگان قرار دهی.
و اما برادران و خواهران مسلمانم، بنده با بینش صحیح اسالمی این راه را انتخاب کردم و از اوان 
کودکی آرزوی شهادت درراه خدا را داشتم. چون که از موالیم حسین )ع( آموخته بودم که ان الحیوه 
دست  در  دست  و  بپرهیزید  تفرقه  و  نفاق  هرگونه  از  می دهم  سوگند  خدا  به  را  شما  والجهاد.  عقیده 
همدیگر، راه و خون شهدای عزیز اسالم را که از زمان های دور برای اعتالی کلمه حق ریخته شده 

باشید. امام  پاسداری کنید، و همیشه پشتیبان 
و اما ای مادر عزیزم! تو را به خدا سوگند می دهم در شهادت من گریه و زاری مکن، بلکه افتخار کن 
فرزندی را که با آن زحمت های فراوان بزرگ کردی، درراه خدا هدیه کردی. و بدان که من امانتی بودم 
از خدا در نزد شما. خدا را شکرگزار که امانت او را درراه خودش دادی. از تو می خواهم که مرا ببخشی و 

زحمت هایی را که برای من کشیدی حالل نمایی.

نفر وسط : شهید شکراهلل کیانی هرچگانی ، تیربارچی جانباز بیگی
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شهید غالمعباس گرجی مرغملکی
غالمعباس سوم شهریور 1342 در روستای مرغملک از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
صفرعلی مسئول شرکت تعاونی روستا بود و مادرش گل طال نام داشت. تا پایان مقطع دبیرستان در 
رشته برق صنعتی درس خواند و دیپلم گرفت. داوطلبانه از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم 
بهمن 1361 در چزابه به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه بر جا ماند که پس از تفحص، در 

گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپرده شد.

 وصیت نامه شهید غالمعباس گرجی مرغملکی
با درود و سالم بر پدران و مادرانی  که  همچون  ابراهیم و هاجر فرزندان جوان خود را درراه خداوند 

می کنند. قربانی  تبارک وتعالی 
خداوند تمام بندگانش را امتحان  می کند، جهاد در فروع دین یک نوع امتحان الهی است که انسان  باید از 
این  آزمایش سرافراز بیرون آید، سرافراز در برابر تنها معبودش، سرافراز در برابر پیامبرش و سرافراز در برابر 
امامانش بخصوص در برابر امام حسین )ع( که درس جهاد و مرگ باشرافت را آموخته است. چقدر خوب 
است که شاگردی ممتاز در کالس امام حسین باشیم. چقدر خوب است درس های امام حسین)ع( را همیشه 
در سر داشته باشیم و چه خوب است درس هیهات من الذله او را آموخته باشیم و چه خوب است صدای 
هل من ناصرا ینصرنی حسین )ع( را بعد از صدها سال شنیده باشیم و به ندای نائب او لبیک گوئیم. چقدر 
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خوب است که از سربازان امام زمان )عج( باشیم، چه زیباست که خونمان درراه خدا بریزد.
تنها سخنی که با پدر و مادرم دارم این است که مرا حالل کنند زیرا من نتوانستم آن طوری که باید جواب 

زحمات شما را بدهم ولی امیدوارم خداوند اجری بزرگ به شما عنایت کند.
راه های شیطانی را رها کنید و به سوی اهلل درحرکت باشید و درراه او جان خود را فدا کنید که بهترین 
راه برای رسیدن به پروردگار راه سرخ امام خمینی ویاران باوفایش می باشد. در این راه شتاب کنید و یار و 
یاور امام امت باشید. یاران و برادران خداحافظ دیداربه قیامت، روزی که کارنامه اعمال همه روی می گردد. 

خداوندا رزمندگان اسالم را در سرتاسر جهان که مشغول جنگ و نبرد می باشند پیروزشان بگردان.
پروردگارا سایه پربرکت امام امت را از سر مسلمانان جهان کوتاه نگردان. پروردگارا ما را از سربازان امام زمان 

)عج( قرار بده. انقالب ما را به انقالب حضرت مهدی )عج( متصل بگردان.

نفر اول نشسته از راست: شهید غالمعباس گرجی مرغملکی
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شهید حسین هلل گانی دزکی
پدرش  آمد.  دنیا  به  شهرکرد  شهرستان  توابع  از  دزک  روستای  در   1344 فروردین  نوزدهم  حسین 
محمدحسین کارگر جهاد سازندگی بود و مادرش سبزه گل نام داشت. تربیت صحیح او سبب شد تا در 
فعالیت های دینی و مذهبی حرکت کند. کالس چهارم دبیرستان در رشته علوم تجربی بود که از سوی 
بسیج در جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این گردان درآمد و در عملیات والفجر 
مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید 

شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حسین هلل گانی دزکی
ای خدای بزرگ و ای قادر متعال سپاست می گویم از آنکه مرا سعادت بخشیدی که در راهت قدم بردارم و 
برای تو جهاد کنم. پروردگارا! تو مرا توفیق دادی که خویشتن خویش را پیدا کنم و پی برم به اینکه برای چه 
مرا آفریدی و آنگاه سعادتم بخشیدی که از میان فراوان راه های موجود در زندگی ام شاه راه ایثار حسین گونه 
را بپذیرم. پروردگارا تو را به جالل و عظمت و کرمت سوگند می دهم که لحظه ای این بنده حقیر را به خود 

وا مگذاری، زان که بی لطف تو تباهم و از تو می خواهم که سعادت، شهادت در راهت را به من عطا کنی.
ای ملت غیور و شهیدپرور به شما توصیه می کنم که امام را دعا کنید و با عمل به سخنانش او را که 
همان قرآن و اسالم است یاری کنید. هان ای زندگان آگاه باشید که قافله مرگ همچنان به مقصد 
نیستی درحرکت است و شما نیز به زودی بدان ملحق می شوید. بیدارباشید تا بتوانید صبورانه مرگ را 
انتخاب کنید، قبل از آنکه در چنگال مخوفش گرفتار شوید. آری عزیزان؛ بیایید قبل از آنکه خداوند ما را 
به محاسبه بکشد، خودمان را محاسبه کنیم و ببینیم چه کوله باری داریم. آیا جز کوله باری از گناه، چیز 
دیگری داریم. خودمان اعمالمان را بسنجیم و خود را اصالح کنیم. امروز درخت اسالم نیاز به آبیاری 
دارد و تنها با خون ما جوانان آبیاری می شود و به ثمر می رسد. پس جبهه ها را خالی مگذارید که به 

فرموده امام، ما همه جوانانمان را فدای اسالم کنیم.



فصل دوم : شهدا گردان  ذوالفقار

87

شهید حسن لنجانی شلمزاری
شهید لنجانی بیست و ششم دی 1341 در روستای شلمزار1 از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. 
پدرش علی اصغر کشاورز بود و مادرش گل نساء نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند و هم زمان 
در راهپیمایی ها و تظاهرات دوران انقالب شرکت می کرد. بعد از پیروزی انقالب و شروع جنگ تحمیلی به 
خدمت مقدس سربازی رفت. پس از گذراندن حدود 6 ماه از خدمت سربازی معاف شد. بعدازآن بود که از 
طرف بسیج در جبهه حضور یافت. اواخر سال 1360 داوطلبانه عازم جبهه در منطقه شوش و هفتم فروردین 
1361 در عملیات فتح المبین به شدت مجروح شد. حدود 9 ماه دریکی از بیمارستان های تهران بستری 
بود که دوم آذر 1361 ترخیص می شود. قبل از عملیات والفجر مقدماتی با ملحق شدن به گردان ذوالفقار 
به عنوان نیروی تبلیغات شروع به فعالیت می کند. بیستم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش 

به شکم، شهید شد. مزار وی در گلزار زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حسن لنجانی شلمزاری
با سالم و درود بر امام مهدی )عج( این منجی انسان ها با درود به رهبر کبیر انقالب امام خمینی و یاران 
باوفایش و با سالم بر شهیدان گلگون کفن جنگ تحمیلی، من بر اساس رسالت و مسئولیتی که حس 
می کنم و درراه اهلل و برای پاسداری و حراست از انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی که خون بهای 
صدها هزار کشته و مجروح است به جبهه آمده ام و به جنگ با ضد خدا و صدام و صدامیان پرداختم. خدمت 
پدر عزیزم که یک عمر زحمت کشیده اید سالم، سالم بر توای پدر رنج دیده و مادر ستم کشیده ام؛ امیدوارم که 
1 . شلمزار در 32 کیلومرتی جنوب شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری است که در سال 1386 بر اساس تقسیامت کشوری به شهر و متعاقب آن 

به مرکزیت شهرستان کیار تبدیل شد.



88

گردان ذوالفقار

سالم گرم مرا از فرسنگ ها راه دور که ماالمال از عشق به خدا و امام است بپذیرید.
باری مادر عزیزم سالم؛ سالم من بر اشک های چکیده ات، سالم من بر تو که تحمل این را داشتی با 
این تن بیمارت من و برادرم را به جبهه بفرستی. و باری امیدوارم که دیگر برای ما فکر نکنید و برای 
ما ناراحت نباشید و امیدوارم به امید خدا در این عملیات که در پیش است، زیارت کربال نصیبمان شود و 
اگر زیارت نشد شهادت شود. و باری پدر عزیزم و مادر مهربانم اگر شهادت افتخار ما شد برایمان نوحه 
نکنید و پدر عزیزم وصیت دیگری به شما دارم که خودت مرا دفن کن و به خاک بسپار تا روحیه ای 

باشد برای دیگران و تحمل گریه را داشته باشی و بجای گریه لبخندی به صورت تبسم داشته باشی.

ایستاده از چپ: نفر اول شهید حسن لنجانی ، نفر سوم شهید سهراب نوروزی ، نفر پنجم مجدالدین نوربخش
نشسته از چپ : نفر اول حاج عباس کیانی ، نفر دوم سید تقی احمدی - سال 1360 منطقه شوش
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شهید اسفندیار مالکی فارسانی
شهید مالکی هفدهم دی ماه سال 1344 در شهر فارسان به دنیا آمد. پدرش موسی بازاری و فروشنده 
بود و مادرش شیرین نام داشت. اسفندیار از همان اوان کودکی به مسائل و آداب مذهبی عالقه پیدا کرد 
و این صفت پاک را با شرکت در نماز جماعت ، سخنرانی ها و مجالس مذهبی پرورش داد. کالس اول 
راهنمایی بود که داوطلبانه از سوی بسیج عازم جبهه شد. اسفندیار قبل از عملیات والفجر مقدماتی بیش 
از سه ماه در جبهه حضور داشت، تا اینکه هجدهم بهمن ماه 1361 با شرکت در عملیات والفجر مقدماتی 
براثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، در منطقه رقابیه به شهادت رسید. مزار وی در گلزار زادگاهش قرار 

دارد. برادرش داریوش مالکی )متقی( نیز به شهادت رسیده است.

وصیت نامه شهید اسفندیار مالکی فارسانی
با درود و سالم بر تمام رزمندگان اسالم و با درود بر تمام مادران و پدران که توانستند از دامان خود 
فرزندانی پرورش دهند که در هر زمان و هر مکان برای پاسداری از قرآن و اسالم درراه خدا جان برکف 
آماده شوند. من به تمام پدران و مادرانی که جگرگوشه خود را در جبهه حق با باطل ازدست داده اند 
توصیه می کنم که طبق آیه شریفه: وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواًتا بل احیا عند ربهم یرزقون 
که می فرماید شما خیال نکنید که شهیدان مرده اند بلکه همیشه آن ها زنده اند و نزد خدای خود روزی می برند.

مردم  میان  در  چراکه شما  ندهید  راه  به خود  ناراحتی  هیچ گونه  ازدست داده،  مادران شهید  و  پدران 
صاحب کمال و افتخارید و در میان مردم با سربلندی زندگی می کنید زیرا که شما توانستید امانتی را که 
خداوند به شما داده بود خوب تربیت کنید و با دست خود تقدیم خدا کرده اید و دیگر شما باید صابر باشید 
و در کلیه مراسم اسالمی شرکت کنید و با حضور خود مشت محکمی بر دهان آمریکا و ضدانقالب 
بگویید. شما باید در مرگ ما بر سر خود نزنید چون که ما از علی اکبر حسین )ع( مظلوم تر نیستیم و اگر 

بخواهید گریه کنید برای امام حسین گریه کنید. والسالم
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شهید غالمرضا مجیدی قهفرخی
شهید مجیدی اول شهریور 1344 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
شکراهلل، کشاورزی می کرد و مادرش زلیخا طاهریان نام داشت. به گاه علم آموزی وارد دبستان شد و 
دانش آموزی زبده بود و مقطع ابتدایی را با نمرات عالی پشت سر گذاشت. هم زمان که درس می خواند 
انقالب اسالمی  اوج گیری  با  راهنمایی وی هم زمان  والدین کمک می کرد. مقطع  به  امور خانواده  در 
ایران بود. تا کالس سوم راهنمایی درس خواند و به  صف انقالبیون پیوست. با شروع جنگ تحمیلی از 
طرف بسیج عازم جبهه های نور علیه ظلمت شد. برای سومین بار که عازم جبهه شد در گردان ذوالفقار 
سازمان دهی شد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر 

اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار وی در گلزار بهشت صالح زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید غالمرضا مجیدی قهفرخی
 خدمت خانواده عزیزم سالم عرض می کنم. پس از عرض سالم سالمتی شما را از درگاه خداوند منان 
خواهان و خواستارم و امیدوارم همگی در کارهایتان موفق باشید. پدر جان! به ما گفتند که وصیت نامه 
بنویسید، اما من چیزی برای گفتن ندارم؛ فقط از همگی حاللیت می طلبم. از تمامی فامیل، برادر و 
خواهر، بستگان و از پدرم که یک عمر به پای من زحمت کشید. امیدوارم که من اگر سودی برای شما 
نداشتم، ولی اجر شما را خداوند خواهد داد. و تو ای مادر عزیزم! که چقدر برای من عمرت را هدر کردی؛ 
امیدوارم که در آن دنیا فاطمه زهرا )س( شفیع تو و همه مادران مانند تو شود. و یک سفارش که دعا 

برای امام را فراموش نکنید. غالمرضا مجیدی 1361/11/7
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شهید حبیب اهلل معین فارسانی
حبیب اهلل سوم شهریور 1344 در فارسان به دنیا آمد. پدرش خداکرم کشاورز بود و مادرش صنم بر نام 
داشت. وی بسیار مقید به اسالم و دستورات آن بود. کالس دوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی شروع 
شد و حبیب اهلل داوطلبانه از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. از همان اوایل جنگ در عملیات های حصر 
آبادان، فتح المبین، بیت المقدس و محرم حضور داشت. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار که متشکل از 
نیروهای استان بودند در قالب گردان ذوالفقار با سمت آرپی جی زن در عملیات والفجر مقدماتی تا قلب 
دشمن به پیش رفتند که دوم اسفند 1361 در رقابیه براثر اصابت ترکش و گلوله دشمن مجروح شد و 
پس از انتقال فردای آن روز در بیمارستان شریعتی اصفهان به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدا 

زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حبیب اهلل معین
خدایا،  وقتی به خاکم می سپارند یادم باش چراکه در زنده بودنم همیشه با یاد تو همراه بودم. خدایا، 
کافران  بر  دادن  پیروزی  و  فتح  با  را  اسالم  پاسداران  پردرد  دل  گردان،   نصیبمان  را  شهادت  خدایا،  

آمین. گردان.  شادمان  و  خوشحال 
 خدایا،  در هنگام شهادت، در هنگام رفتن و از دنیای زشتی ها بریدن،  در هنگام دل کندن از این بودن ها یادم 
باش. خدایا کمک کن تا یاران خمینی و پیروان حسینی، مکتب تو را در جنگ با دشمنان بشریت، استکبار 
جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، همه را نابود کنند و با صدور انقالب اسالمی زمینه ظهور مهدی موعود 



92

گردان ذوالفقار

)عج( و امید مستضعفان را فراهم سازند. خدایا، خمینی را حفظ کن و او را نصرت ده تا خون شهیدان این مکتب 
را به ثمر نهایی برساند.

 با گسترش حکومت عدل جمهوری اسالمی زمینه های ظهور آن موعود منتقم را فراهم سازد. خدایا، راه 
جهاد را بر عاشقان شناخت بنما تا هرچه زودتر از این عذاب و فراق و دوری خالص یابند. خدایا،  دشمنان 
تو کافران و مشرکان و منافقین کورند و نمی فهمند که مجاهدان انقالب اسالمی تا آخرین قطره خون خود 
درراه استقرار حکومت اهلل و یاری روح خدا، این بزرگ رهبر مجاهد نستوه را که امید ماست، می دهند. گور 
شیطان بزرگ آمریکا و همه شیطان های کوچک را با دریای سرخ خون خود خواهیم کند و شعار توحید را 

با تمامی وجود در سراسر جهان فریاد خواهیم زد. اهلل واحد، خمینی قائد.
برادران راه امام را بیاموزید. خط امام خط اصیل مکتب تعالی بخش اسالم است. از یاری خمینی بزرگ 

تا نثار جان دست نکشید.
خدایا امام و پیشوای ما را نصرت و عنایت فرمایید.

شهید حبیب اهلل معین فارسانی - سال 1361 منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی
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شهید خسرو مقدس قهفرخی
خسرو اول مرداد 1336 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش محمد، کارگری 
می کرد و مادرش سلطنت، خانه دار بود. شهید مقدس جوانی متعهد و مقید به انجام تکالیف دینی بود 
که به فرایض دینی اهمیت می داد. دانشجوی دوره کاردانی در رشته زبان انگلیسی بود که جنگ عراق 
علیه ایران شروع شد. خسرو میز و صندلی را رها کرد و برای دفاع از انقالب و میهن اسالمی داوطلبانه 
این یگان  به  با تشکیل گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری  یافت.  از طرف بسیج در جبهه حضور 
پیوست و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 با سمت کمک خمپاره انداز در 
منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت صالح زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید خسرو مقدس قهفرخی
درود بر مهدی موعود )عج( و نائب برحقش امام خمینی و با سالم بر امت مقاوم و همیشه درصحنه ایران 
به امید اینکه این جمهوری اسالمی ان شاءاهلل عالم گیر شود و ملت شهیدپرور نماز جمعه را به امامت روح 
خدا در کربال بخوانیم. تمام مسلمین باید در خط امام که خط والیت فقیه است پیروی و اطاعت کنند و از 
رهنمودهای امام امت در زندگی سرمشق بگیرند. این مکتب و رهبری که دوراندیش است، خود چهار جانب 
موضوعات را بنا بر قرآن و روش انبیاء زیر نظر دارد، دلیلی ندارد که اشتباه کند. و نکته دیگر به خانواده ام و 
تمام خویشاوندان سالم و دعا می رسانم و از همگان می خواهم که اگر اشتباهات و یا گناهانی از جانب من 
نسبت به شما سرزده، مرا ببخشید و التماس دعا دارم. توصیه دیگرم به برادران و خواهرانم این است که 
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نماز را سر وقت بخوانید و خدا نکند که شما نسبت به خط والیت فقیه و رهبری امام بی تفاوت باشید؛ که 
موجبات خشم خدای متعال را فراهم می کنید.

فرامین امام امت را فرا راه خود قرار داده و مانند چراغی در تاریکی شب از آن استفاده کنید. به دائی 
تنها  نیکو دهد.  پاداش  و  به گردن من حالل کند  را  ان شاءاهلل حق شما  بگویم که خداوند  اسماعیل 
از پول، یک دوالب )کمد( و یک  را اعم  این است که کلیه موجودی من  از شما دارم  خواهشی که 
دستگاه رادیوضبط را پس از کسر خمس و زکات آن ها و خرج کفن ودفن، ختم هفته و سال، هر مقدار 
از آن باقی ماند؛ برای کمک به جبهه های حق علیه باطل بفرستید. البته باید بدانید که این پول را من 
به مدت پنج سال بود پس انداز کرده بودم که، خرج ازدواج خود کنم؛ و خدا را شکر می کنم که عروس 

شهادت را در آغوش گرفتم و به آرزوی خود رسیدم.
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شهید سید اسداهلل موسوی
سید اسداهلل هشتم خرداد 1342 در شهر بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پدرش 
سید نصراهلل، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا بیگم خانه دار بود. سید تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 
را با موفقیت در زادگاهش پشت سر گذاشت. برای ادامه تحصیل به شهرکرد رفت. چون خانواده توان 

پرداخت هزینه های تحصیل فرزند را نداشتند، به آبادان مهاجرت کرد و به کارگری مشغول شد.
روزها کار می کرد و تحصیالت خود را در مدارس شبانه ادامه داد. سال چهارم دبیرستان بود که به 
سپاه  وارد  تحصیالت  اتمام  از  بعد  شد.  ریاضی  رشته  در  دیپلم  دریافت  به  موفق  و  برگشت  شهرکرد 
پاسداران شد و از طریق این ارگان انقالبی برای پاسداری از انقالب و میهن اسالمی در جبهه های نبرد 
حق علیه باطل حضور یافت. ماه ها در جبهه ها حضور داشت و در عملیات فتح المبین هم شرکت داشت. 
با تشکیل گردان ذوالفقار به این یگان ملحق شد و با مسئولیت معاون گروهان یک در عملیات والفجر 
مقدماتی شرکت کرد. هجدهم بهمن 1361 در منطقه فکه به شهادت رسید و تاکنون اثری از پیکرش 

به دست نیامده است. مزار یادبود وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهیدسید اسداهلل موسوی
ای خدای بزرگ ای قادر متعال سپاست می گویم. ای آفریدگار توانا از آنکه مرا سعادت آن بخشیدی که 
در راهت قدم بردارم و برای تو به جهد و تالش دست یازی کنم هزاران بار سپاست می گویم. ای خدای 
بزرگ اکنون بنده شرمسارت تو را به خاطر آنچه خواستم و اجابت نمودی و آنچه نخواسته بودم ولی تو 
به واسطه لطف و کرمت عطا نمودی سپاس می گویم. پروردگارا! با قلبی سرشار از عشق به تو با قلبی 
دردمند از عشق به تو و با وجودی آکنده از ایمان به تو، به درگاهت روی آوردم و می دانم که ناامیدم 
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نخواهی کرد. پروردگارا تو را به جالل و عظمت و کرمت سوگند می دهم که لحظه ای این بنده حقیر و 
گنه کارت را به حال خود وامگذار، زیرا که بی لطف تو تباهم. پدر و مادر عزیزم خدا را شکر می کنم که 

والدینی چون شما را به من بخشیدند تا در دامانتان پرورش یابم. 
اما بعد پدر بزرگوار و برادر عزیزم و خواهران مهربان اکنون که اینجا به لطف و رحمت خداوند متعال 
در صف لشکریان اسالم و عاشقان حضرت ابی عبداهلل الحسین )ع( قرار گرفتم و تصمیم دارم به امید 
خدای بزرگ در راه دفاع از اسالم عزیز و عظیم و پیشبرد آن گام بردارم. در حال سرافرازی خوشحالی 
تمام به شما سفارش می کنم که پیوسته به یاد خدا باشید و از یاد او لحظه ای غفلت نکنید و امام را دعا 
کنید و این را بدانید آنگاه که من به سعادت شهادت نائل شوم آن زمان هنگام عروسی من با بزرگ ترین 

عشق زندگی ام است. و شادترین زمان برایم خواهد بود.
ای برادرانی که مسئولیت تقبل کرده اید که این مسئولیت ها از خون چندین شهید به شما رسیده است. 
ای کسانی که مغازه باز کردید و ده ریال را به صد ریال حساب می کنید کمی وجدان به خرج دهید و 

بدانید که این همه آزادی حاصل خون شهید می باشد..

شهید سید اسداهلل موسوی ، جانباز ابراهیم نادری
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شهید محمدرحیم میری خراجی
شهید محمدرحیم میری فرزند محمد کریم یکم بهمن 1341 در روستای خراجی از توابع شهرستان 
کیار در استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. کالس سوم متوسطه بود که از طرف بسیج در جبهه 
حضور یافت. هجدهم بهمن 1361 در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه رقابیه به شهادت رسید. حاج 
محمد کریم پدر شهید محمدرحیم میری که در روستای خراجی ساکن و به شغل کاسبی و دست فروشی 
مشغول است پیرامون شهادت فرزندش این چنین می گوید: محمدرحیم محصل دوره دبیرستان بود که 

با شروع جنگ تحمیلی چندین بار رفته بود جبهه و بیشتر جبهه های غرب می رفت.
اواسط تابستان 1361 تازه از جبهه غرب برگشته بود، ماه رمضان بود. یک روحانی به نام حاج شیخ 
جعفر قاسمی اهل فالورجان اصفهان که برای تبلیغ و بیان احکام در ماه مبارک رمضان به روستای ما 
آمده بود. وقتی که دید پسرم از جبهه برگشته برای دیدن فرزندم به خانه ما آمد. عالیق پدری و حسی 
که می توان گفت حس شیطانی بود بر من غلبه کرد و برای جلوگیری از حضور محمدرحیم در جبهه 
پیشنهاد ازدواج را به او دادم. گفت ازدواج که سنت پیامبر است قبول کرد. بهش گفتم اگر ازدواج کردی 

دیگه نباید دختر مردم را رها کنی و به جبهه بری!
پدر شهید با اشاره به اینکه ما خودمان بچه هامون را نشناخته بودیم و خداوند این بچه ها را برای 
شهید شدن آفریده بود ادامه داد: شهید در جواب من گفت مگر نه اینکه حنظله شب زفاف را پشت سر 
گذاشت و رفت در جنگ شرکت کرد و در رکاب پیامبر به شهادت رسید. اسالم که فقط نمازخواندن و 
روزه گرفتن نیست، اسالم خون می خواهد و من دیگر جوابی برای او نداشتم. اما برنامه ازدواجش را مهیا 

کردیم و نوه خاله اش را به عقدش درآوردیم و ازدواج صورت گرفت.
 سه ماه از ازدواج فرزندم گذشته بود که به من گفت ما یه برنامه مالقات با امام خمینی داریم من هم 
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گفتم برو به سالمت. من منظور او را از مالقات فهمیدم که قصد جبهه را دارد ولی او فکر می کرد که 
ممکن است من از حضورش در جبهه جلوگیری کنم. او رفت و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد 
و هیجدهم بهمن 1361 در جبهه رقابیه به شهادت رسید و ما 13 سال از او خبری نداشتیم. سال 1374 

پیکر او پس از تفحص در گلزار روستا به خاک سپردند.

وصیت نامه شهید محمدرحیم میری خراجی
من امروز عازم جبهه جنگ هستم و هیچ گونه ناراحتی در وجودم احساس نمی کنم بلکه بسیار مسرورم 
که این آگاهی را یافته ام که می توانم بفهمم، فرمان امام بالدرنگ اجرا شدنی است. من این مرگ را از 
عسل بر وجودم گواراتر می دانم چون اطاعت از امام است. پدران و مادران و برادران دینی ام، قدر رهبر 
را بدانید و از بیانات گهربارش استفاده کنید که به راستی خداوند محبت عظیمی به ما کرده و چنین رهبر 
عزیزی به ما اهداء کرده. اگر خدای ناکرده قدرش را ندانسته باشید فردای قیامت در پیش روی خدا و 

پیامبران سرافکنده و شرمسار خواهیم بود. همه ما مسئول هستیم که از اسالم دفاع کنیم.
وقتی من شهید شدم توای پدر عزیز، پرچم سبزی بر سر در خانه بزن که نشانه پیروزی مان باشد. و 
همیشه این کالم الهی را به یاد داشته باش که قرآن می فرماید: " انا هلل و انا الیه راجعون " به یاری 
اهلل می رویم تا راه کربالی امام حسین )ع( را باز کنیم و به تمام ابرقدرت ها نشان دهیم، که بزرگ ترین 
قدرت ها، قدرت خداست که ما را آفریده و به ما نیرو داده. عزیزانم دنیا محل سفر است. دیدارمان به 

قیامت. همگی را به خدای بزرگ می سپارم. 1631/01/5
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شهید فرود نصیری فارسانی
و  بود  فروشنده  و  کاسب  نعمت اهلل،  پدرش  آمد.  دنیا  به  فارسان  شهر  در  تیرماه 1340  پانزدهم  فرود 
مادرش ماه بناز نام داشت. فرود در دامان مادری مؤمن و پدری زحمتکش تربیت یافت که عشق و عالقه 
به اهل بیت همواره معنی پیداکرده بود. در سال 1346 برای علم آموزی وارد دبستان جلوه شد و دوران 
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. در ایام تحصیل خود عالوه بر علم آموزی 
برای کمک به معیشت خانواده به کارگری می رفت. دوران دبیرستان فرود هم زمان شد با اوج گیری انقالب 
اسالمی که فعاالنه در برنامه ها شرکت می کرد. سال تحصیلی 60 – 59 پس از موفقیت در مقطع متوسطه 

در آزمون ورود به دانشسرای تربیت معلم شرکت کرد و در رشته تربیت بدنی پذیرفته شد.
 تا پایان تیرماه 1361 دوره مقدماتی تربیت معلم را با موفقیت به پایان رساند و از مهرماه 1361 فعالیت های 
آموزشی خود را در مدارس راهنمایی چلیچه و پردنجان شروع کرد. ایشان که راه و خط خود را انتخاب کرده 
بود و جنگ تحمیلی را می دید نمی توانست آرام بنشیند. اواسط آبان ماه 1361 در یک مأموریت دوماهه از 
طرف بسیج عازم جبهه دهلران شد. قبل از تشکیل گردان ذوالفقار برای دومین بار در جبهه حضور یافت و 
همراه گردان خط شکن ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. در اولین روز عملیات براثر اصابت 
ترکش به سر مجروح شد. او را به بیمارستان آسیای تهران انتقال دادند که بیست و چهارم بهمن 1361 

براثر جراحات وارده به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.
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شهید رضاقلی هاشمی بنی
شهید هاشمی پنجم تیرماه 1344 در شهر بن از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش هاشم 
اقتصادی  اما فقر  به گاه علم آموزی وارد دبستان شد  نام داشت. رضاقلی  بود و مادرش رقیه  کشاورز 
خانواده اجازه نداد تا کالس چهارم ابتدایی بیشتر درس بخواند. او ترک تحصیل کرد و در کار کشاورزی 
یار و یاور پدر شد. با اوج گیری انقالب و شروع جنگ تحمیلی وارد بسیج شد و در فعالیت های مذهبی 
شرکت می کرد. پس از آموزش های مقدماتی نظامی برای اولین بار از طرف بسیج در جبهه حضور یافت 
و در عملیات فتح المبین شرکت کرد. با تشکیل گردان ذوالفقار به این یگان رزم پیوست و در عملیات 
والفجر مقدماتی حاضر شد که بیستم بهمن 1361 در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید 

شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید رضاقلی هاشمی بنی
 به نام خدا، به نام او که هجرت کردنم از اوست و برای اوست. آری هجرت برای اهلل که همه کس لیاقت 
چنین هجرتی را ندارند، که هجرت کنند و به شهادت فی سبیل اهلل برسند. خدای تبارک وتعالی را شکر 
می کنم که لیاقت به من داد تا به جبهه حق علیه باطل آمدم و درراه اسالم اگر خدا بخواهد به درجه رفیع 
شهادت برسم. من می کشم دشمنان اسالم را و حاضر هستم در این راه هم کشته گردم. با خون، دشت 
را رنگین کنم ولی حاضر نیستم متجاوزین به مرزوبوم اسالم ضربه ای بزنند. همان طور که امام عزیزمان 
فرمود: شهید نظر می کند به وجه ا... و ما باید درس بگیریم از این جمله امام. برادران و خواهران من، بدانید 
که من آگاهانه قدم در این راه گذاشتم. ما در این راه باید خون بدهیم آن قدر کشته بدهیم تا اسالم عزیز 
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با ظهور مهدی )عج( پیروز شود قسط و عدل الهی در سایه توحید در سرتاسر جهان برقرار شود و شهادت 
لیاقت و سعادت بزرگی است.

سخنی با برادران و خواهران حزب جمهوری اسالمی، حزبی است که در آن میعادگاه عزیزانی است که 
یک لحظه از اسالم و انقالب غافل نیستند و هرلحظه را برای خدا قدم برمی دارند به امید آن که لطف خدا 

شامل حالشان شود و در بهشت با بهشتی ها محشور شوند.
پدر و مادر و برادرانم من آگاهانه شهادت را انتخاب کرده و به مرگ عادی برتری دانسته و به قربانگاه 
عاشقان به سوی لقا اهلل شتافتم. از شما خانواده عزیز مسائلی را درخواست می کنم که امیدوارم در جهت 
تحقق آنان بکوشید. در همه جا و هر زمان هوادار والیت فقیه این ادامه دهنده راه انبیا و امامان بوده و از 
هیچ کوشش در این جهت فروگذار نکنید و در این زمان از امام خمینی ولی فقیه زمان پشتیبانی کنید. 
از یاران امام امت حمایت کنید و در شهادت این حقیر زاری نکنید و جلوی دشمنان اسالم اشک نریزید 

و خوشحال باشید. 1631/01/72
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شهید فردوس یاور
فردوس اول دی ماه 1339 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش حیدر به شغل 
کشاورزی و دامداری مشغول بود و مادرش اقدس نام داشت. شهید یاور تا پایان مقطع راهنمایی درس 
خواند و به خاطر فقر شدید اقتصادی خانواده ترک تحصیل کرد و برای کمک به معیشت خانواده به کار 
دامداری مشغول شد. عالقه زیادی به مجالس دینی و مذهبی داشت و عالوه بر اینکه در کالس های قرآن 
شرکت می کرد از محضر روحانی محل خود حاج آقا سرشاد هم تلمذ می کرد. شانزده سال داشت که از مهر 
و عطوفت پدری محروم شد و مسئولیت او سنگین تر. مردادماه 1358 به خدمت سربازی رفت و در نیروی 
هوایی تهران مشغول خدمت شد. با شروع جنگ تحمیلی چندین بار در مناطق جنگی حاضر شد. دوم تیرماه 
1360 براثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شد. بعد از خدمت سربازی در شرکت مخابرات مشغول به کار 
شد. از طرف بسیج داوطلبانه در جبهه حاضر شد و در عملیات محرم حضور داشت. هجدهم بهمن 1361 
همراه گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی براثر اصابت ترکش به کمر، در منطقه رقابیه به شهادت 

رسید. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش و در کنار برادر شهیدش فریدون یاور قرار دارد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید فردوس یاور
هرچند شما برادران و خواهران و ملت شهیدپرور ایران، بهتر از من مسائل را درک می کنید و میدانید 
که پیام امام و خون شهیدان چه را می طلبد. اما از باب تذکر من حقیر هم سخنی با شما می گویم که؛ 
معنی و مفهوم زندگی آن وقت معلوم می گردد که انسان در جهت اهلل حرکت کرده و خدا گونه شده 
باشد. باید تقوای خدا را پیشه ساخت و از هرگونه اعمال و مسائلی که انسان را از خدا دور می کند دوری 
جست. پس در این راهی که قدم نهاده اید استوار و محکم، پابرجا باشید. امام بزرگوار خمینی بت شکن را 
هرگز رها نکنید و توصیه ای جز پیروی از والیت فقیه ندارم. من آگاهانه و با انتخاب خود در این راه قدم 
گذاشته ام و در این کار کسی مرا مجبور نکرده است. از شما مادر بزرگوارم که یک عمر به پایم زحمت 
کشیدی؛ و من نتوانستم جبران بکنم، می خواهم که ببخشی و مرا حالل کنی. از خداوند متعال خواهانم 

که مرگم را شهادت درراه خودش قرار دهد. 1631/8/4
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شهیدان گردان اهل فالورجان
چهار تن از شهدا گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری که در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت 

رسیدند اهل فالورجان اصفهان بودند که خالصه زندگی این شهیدان به این شرح است:
 شهید محمدصادق احمدی فرزند حیدرعلی و مادرش فاطمه، سال 1344 در روستای مرسیان از توابع 
شهرستان فالورجان اصفهان به دنیا آمد. از طرف بسیج در جبهه حضور یافت و هیجدهم بهمن 1361 

در منطقه رقابیه براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار وی در گلزار زادگاهش قرار دارد.
 شهید عباسعلی کیانی فرزند اصغر و مادرش صاحب، سال 1340 در روستای اجگرد فالورجان به دنیا 
آمد. از طرف بسیج در جبهه حضور یافت و با پیوستن به گردان ذوالفقار، در عملیات والفجر مقدماتی 
شرکت کرد و هیجدهم بهمن 1361 به شهادت رسید. پیکر وی در منطقه عملیاتی بر جا ماند تا اینکه 

هیجدهم آذر 1369 در منطقه فکه تفحص و در گلزار مطهر زادگاهش به خاک سپرده شد.
 شهید مجتبی نیکان فرزند غالمحسین و مادرش عذرا خانم، سال 1345 در فالورجان اصفهان متولد 
با پیوستن به گردان ذوالفقار در  شد. با عضویت در بسیج از طرف این ارگان در جبهه حضور یافت. 
براثر اصابت ترکش خمپاره در فکه به  عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. هیجدهم بهمن 1361 

شهادت رسید. مزار او در گلزار زادگاهش قرار دارد.
شهید حسن کریمی فرزند فاضل اهل فالورجان بود که در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید. 

اطالعات بیشتری از این شهدای واالمقام به دست نیامده است.





فصل دوم :

بخش دوم
شهدای ساير عملیات ها
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شهید ایرج آقابزرگی نافچی
ایرج شانزدهم دی ماه 1341 در روستای نافچ از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش روح اهلل 
نقاش بود و مادرش نصرت نام داشت. تا پایان مقطع دبیرستان درس خواند و دیپلم گرفت. با تشکیل 
سپاه و شروع جنگ تحمیلی وارد سپاه شد. از همان اوایل جنگ در مناطق غرب و جنوب کشور حضور 
یافت. در عملیات والفجر مقدماتی همراه گردان ذوالفقار، به عنوان فرمانده گروهان به خط دشمن زد و 
در این عملیات زخمی شد. سال 1363 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. تا سال 1365 در عملیات های 
مختلف و با مسئولیت های گوناگون شرکت داشت. تا اینکه بیست و یکم دی 1365 با سمت فرمانده 
گردان یا زهرا از تیپ خط شکن قمر بنی هاشم )ع( در عملیات کربالی 5 براثر اصابت ترکش به سر، 

شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید ایرج آقابزرگی نافچی
خدایا تو را شکر که به ما توفیق شرکت در میان یاران حسین)ع( را دادی! خدایا با شهادت به یگانگی و 
وحدانیت تو و شهادت به اینکه محمد)ص( ینده و فرستاده تو است و علی)ع( حجت و ولی توست؛ از تو 
میخواهم که خودت را به من بشناسانی ، زیرا اگر تو را نشناسم حجت و رسولت را نخواهم شناخت و دردین 
خود گمراه خواهم شد. خدایا مرا در دین خودم سرگردان نفرما و همه ما را به صراط مستقیم رهنمون فرما!

ای برادر و خواهر بیایید قدری موقعیت خودمان را بررسی کنیم و بدانیم در چه موقعیتی هستیم و چه باید 
بکنیم. بله انقالبی شد و رژیمی تغییر کرد و اسمی عوض شد و ما را چه به این کارها! آیا این درست است؟ 
آیا خدا را خوش می آید؟ آیا انسانیت همین است؟ خوب شاید فکرها و تصورها متفاوت باشد من خودم را 
تا سرحد کوشش مسئول می دانم هم در مقابل انقالب و امام و اسالم و قرآن و جنگ و تعالی مملکت. 
بله عزیزان تا آنجا که رمق در بدن داشتم از خدای خود خواستم که در این امور ثابت قدم باشم و در پشت 
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سر رهبرم حرکت کنم و بتوانم قدری از مسئولیت سنگین را که خون شهدا بر دوشم نهاده شاید بکاهم.
بله برادران و خواهران عزیز اگر توانستیم شاکر و شکرگزار نعمت های خداوند متعال باشیم آن وقت 
است که به مقصد و مقصود خواهیم رسید. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و باالخره کفور کیست؟ 
کافر به معنی پوشنده است آیا می توان حق را با باطل پوشانید؟ آیا می توان نعمت های الهی را نادیده 
نادیده  را  انقالب اسالمی  آیا می توان  نادیده گرفت؟  را  آیا می توانید قدرت و عظمت خداوند  گرفت؟ 
گرفت و علیه آن توطئه کرد؟ آیا می توان پا روی خون شهیدان گذاشت آیا می توان تا ابد ظلم کرد و 
مظلوم را تحت فشار قرار داد؟ جواب این سؤال ها با خود شما باشد زیرا که  انسان آزاد آفریده شده است 
و هر کاری که بخواهد می تواند بکند البته اگر توجه به قیامت و معاد داشته باشد که فرموده: )کل نفس 
ذائقه الموت( هر نفسی طعم مرگ را می چشد و هر فردی به کام مرگ فرو خواهد رفت. ای انسان تو از 
چه مغرور شده ای تو از چه کفر می ورزی و به خود آیی و در خودت قدری اندیشه کن که فرمود هرکه 
خود را شناخت خدا را شناخت. بله ای انسان راه راست و صراط مستقیم است که این همه زحمت دارد 
و رنج و بال دارد. امتحان های بسی دشوار دارد و به  قول شهید عزیزی هرکه خط دارد دشمن دارد و هر 
که خدا را خواست دشمن دارد و هر که کمال مطلق را خواست دشمن دارد که این دشمن ها هرکدام 
به صورتی ظاهر می شوند. یک روز دشمن، دشمن دنیاست و یک روز دشمن، دشمن نفس است. که 

دشمن نفس کشنده تر از دشمن دنیاست و باید از شر دشمن نفس به خدا پناه برد. 
در دنیا انسان تنها دلیلی که برای ماندن می داند »الدنیا مزرعه االخره«  می باشد ، عمل صالح کشت کند 
تا در آخرت درو کند و رستگار شود. و در آن روز که به جزء عمل صالح نخواهند، عمل صالح داشته باشد به 
حضور حق تعالی عرضه نماید و روسفید و سربلند باشد و معرف یک مسلمان واقعی و نمونه که ندای او در 

دنیا - )اشهد ان الاله االاهلل( و محمد رسول اهلل )ص( و علی ولی اهلل )ع( است.
شما ای عزیزان!   اگر صراط مستقیم می خواهید اگر تعالی در دنیا و آخرت می خواهید، اگر رضایت خدا 
و رسول و ائمه را می خواهید در خط امام قرار بگیرید و در این راه ثابت قدم باشید. هیچ وقت این عزیز مرد 
را تنها نگذارید که خدا و رسول خدا و ائمه )ع( از دست شما ناراحت خواهند شد زیرا که اولی االمر منکم 
می باشد. و گفته های  او الزم االجرا می باشد به هرحال خود شما بهتر میدانید. و بیشتر از من درک می کنید اما 
در امور جنگ یا بهتر بگویم جهاد مقدس ما اگر بخواهیم فروع دین را عمل کنیم در مقابل جهاد که رسیدیم 
چه باید بکنیم باید فقط ندای جهاد سر بدهیم یا حرکت کنیم و با سالح و صالح به پیش برویم تا جهاد در 
پیشمان معنی پیدا کند و متوجه این عمل مقدس بشویم. برای این بود که راه را برگزیدم و حرکت کردم و 
رفتم و هجرت کردم و جنگیدم و به لطف خدا به منظور و مقصود اگر خدا بخواهد رسیدم  و حاال خود میدانید 

و خدای خود اگر احساس مسئولیت می کنید. )ساعت 01 صبح 5631/9/03 یک ساعت قبل از عملیات(
برادر حقیر و کوچک شما ایرج آقابزرگی
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شهید حمید استکی

شهید استکی بیستم مرداد 1344 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پدرش 
رضا از تاجران شهرکرد بود و مادرش فرنگیس نام داشت. حمید 14 سال داشت که از نعمت پدر محروم 
شد. او فرزند کوچک خانواده بود که به تأسی از برادران شهیدش رحمان و مجتبی استکی به پاسداری 
از ارزش های انقالب و اسالم پرداخت. بارها در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کرد. دانش آموز 
کالس چهارم دبیرستان در رشته برق صنعتی بود که داوطلبانه از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سال 
1361 به عضویت گردان ذوالفقار درآمد و همراه این گردان در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت. 
حمید در این عملیات مجروح شد که پس از بهبودی نسبی مجدداً در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند 
1362 با سمت تک تیرانداز در جزیره مجنون عراق براثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر وی در 

بهشت دو معصوم شهرکرد در کنار برادران شهیدش رحمن1 و مجتبی به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید حمید استکی
با سالم و درود بر محضر پاک و مقدس امام عصر )عج( و آرزوی طول عمر برای امام امت این اسطوره 
مقاومت زمان ما و با سالم و درود به روان پاک تمامی شهدا اسالم از صدر تاکنون و امید پیروزی هرچه 

زودتر برای رزمندگان اسالم.
از مرگم  باشد که پس  این سطور می نگارم.  در  کاغذ گذاشتم وصیت نامه ای  بر روی  قلم  اکنون که 
1 . رحمان استکی معلمی بود مورد اعتماد مردم که در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی حضور پیدا کرد و به عنوان نماینده منتخب 
مردم حوزه شهرستان شهرکرد به مجلس راه یافت. هفتم تیر 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید. بعد از شهادت 
رحمان، برادر وی به نام مجتبی با انتخاب مردم وارد مجلس شد که شش ماه بعد، اول دی ماه 1360 توسط منافقین در مشهد مقدس ترور و 

به شهادت رسید.
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پیام رسان خون من باشد. ای امت امام؛ با شما کالمی دارم و آن این است که هیچ گاه دست از یاری 
امام، این نائب برحق امام زمان برندارید. زیرا که ما هرچه داریم از این پیر جماران است و دیگر اینکه 
وحدت خود را حول محور ال اله اال اهلل حفظ کنید که این کالم همیشگی امام بوده است. به شما امت 
حزب اهلل می گویم که ما راهی را انتخاب کردیم که جز با شهادت امضاء نخواهد شد، به همین جهت 
من از شما برادران می خواهم که به فرمان امام عزیزمان لبیک گویید و هیچ گاه نگذارید که جبهه ها خالی 

بماند، که اگر این گونه شد روز شادی دشمنان ما خواهد بود.
و اما صحبتی با ورزشکاران که ورزش را هدف ندانید بلکه آن را وسیله ای برای رسیدن به هدف نهایی 
که اسالم است بدانید. از سالن های ورزشی پایگاه هایی بسازید برای تبلیغ و نگهداری فرهنگ غنی اسالم 
و آماده شدن ازلحاظ جسمانی برای رسیدن به اهداف عالی اسالم که همانا گسترش اسالم در جهان است.

ای مادر؛ از تو می خواهم که اگر خداوند شهادت را نصیب این بنده گناهکارش کرد، همین طور که در 
سوگ آن دو برادرم همچون کوه استوار بودی، در مرگ این فرزند حقیرت استوار باشی و الگویی برای 
همه مادران باشی. از خواهران هم می خواهم همانند زینب که پیام رسان خون سیدالشهدا بود رفتار کنند. 

در آخر از کلیه کسانی که مرا می شناسند حاللیت می طلبم. 2631/21/51

از سمت راست: جانباز محمدتقی کوهی فایق ، شهید حمید استکی - 1362 منطقه عملیاتی خیبر
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شهید حسین اسدی فارسانی
حسین اول خرداد 1346 در شهرستان فارسان به دنیا آمد. پدرش رحیم فروشنده بود و مادرش پروانه 
نام داشت. حسین کودکی آرام و درعین حال باهوش بود. کالس دوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی 
شروع شد. او مانند بسیاری از جوانان این مرزوبوم برای دفاع از انقالب و میهن اسالمی سنگر مدرسه 
را ترک کرد و از طرف بسیج وارد جبهه های جنگ شد. در عملیات های بیت المقدس و رمضان شرکت 
داشت. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار که بعد از عملیات محرم صورت گرفت، به این گردان پیوست 
و در عملیات والفجر مقدماتی به خط دشمن زد. هرچند قبل از این عملیات براثر اصابت ترکش مجروح 
شده بود، اما در عملیات والفجر مقدماتی آسیبی ندید. تا اینکه هفتم اسفند 1362 در جزیره مجنون براثر 

اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید حسین اسدی فارسانی
به نام کسی که هستی را آفرید، به نام خدایی که جان می دهد و جان می ستاند. من سخنم را بانام او 
آغاز می کنم و این آخرین پیام من است به تمامی عزیزانم که مرا می شناسند. به کسانی که مرا دریافتند 
و مرا به عقل خود دیوانه نپنداشتند. می خواهم با پدرم سخن بگویم؛ پدری که تمام عمرش را به خاطر 
من رنج و زحمت کشید تا مرا بزرگ کند. نتیجه زحمت های او بود که مرا به منزل عاشقان کربال و 
حسین )ع( فرستاد و من این عشق را که به اهلل است بدو مدیونم. پدر جان و مادر عزیزم، شهادت 
هدیه ای الهی است که از جانب خداوند تبارک وتعالی برای آن کسانی که الیق هستند می رسد. و این 
شهادت هاست که باعث می شود احکام اسالم و انقالب پیشرفت کند. ای مادر جان؛ ای کسی که شیره 
جانت را به من دادی و عمرت را در کنار من سپری کردی! حاال این حاصل عمر تو بود که مرا به آنچه 
می خواستم رساند و آخرین کالمم این است که مرا حالل کنی و شیرت را به من حالل گردانی. وظیفه 
هر مسلمان است که درراه خدا به خلق خدا خدمت کند و ممکن است مرگ در حالت عادی و هر موقع 
که بشود به سراغ انسان بیاید. پس چه بهتر است که انسان درراه خدا بجنگد و شهید شود. در پایان 
وصیتی به دوستان که از خداوند بترسیم و زبانمان را جز از کالم حق باز داریم و زبانمان را به دروغ و 
تهمت و گناه آلوده نکنیم تا خداوند ما را دوست بدارد. مبادا آنچه را خداوند نهی فرموده مرتکب شوید 

و از دعا غفلت نکنیم.2631/11/41
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شهید هیبت اهلل اسعدی فارسانی
هیبت اهلل یکم فروردین 1344 در شهر فارسان به دنیا آمد. پدرش علی جمعه، کشاورزی می کرد و 
مادرش ماه صنم نام داشت. دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. با ورود به مقطع 
متوسطه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد. هم زمان که به تحصیل مشغول بود، بارها از طرف 
بسیج در جبهه حضور یافت و در عملیات های مختلف شرکت کرد. با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت 
این گردان درآمد و در عملیات والفجر مقدماتی به خط دشمن زد. شهید اسعدی به ورزش عالقه ویژه ای 
داشت و در رشته کاراته صاحب مقام شده بود. دانش آموز سوم متوسطه در رشته برق صنعتی بود که در 
جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی 1365 با سمت معاون فرمانده گروهان در عملیات کربالی 5 براثر 

اصابت گلوله به شکم و موج گرفتگی، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید هیبت اهلل اسعدی فارسانی
ای مردم به خدا پناه ببرید و خدا را بپرستید، که آفریننده شما و پشتیبان شماست. ای مردم خداوند شما 
را آزاد آفریده، خودتان را اسیر نکنید. حب دنیا و فکر آخرت نبودن، اسیر دنیا شدن است. ای انسان ها از 
این دنیا دل بکنید و برای خدا کار کنید و برای او باشید. به فکر این دنیا نباشید و به فکر آخرت خود باشید. 
برادران به جبهه ها بیایید و با کافران و ظالمان بجنگید و فتنه و فساد را از روی زمین پاک خدا بردارید. 
تا کی می خواهید ساکت باشید و دین خدا را یاری نکنید؟ ای خواهران! شما حجابتان را حفظ کنید و به 
دیگران هم بگویید که حجابشان را حفظ کنند. حجاب شما اسلحه شماست که با این اسلحه می توانید با 
دشمنان خدا بجنگید. ای مردم ببینید که حسین )ع( چه خواسته و چه کرده و چگونه شده است. ببینید 
رزمندگان و شهدا راه خدا چه خواسته اند و چه شدند. من از تمام مردم و امام جمعه عزیز حاللیت می طلبم 
و از شما می خواهم، چنانچه هر بدی از من دیده اید، مرا حالل کنید. برادران و خواهران قدر این انقالب را 
بدانید و به جان امام دعا کنید، او را تنها نگذارید و گوش به فرمان او باشید که سخن او سخن قرآن و ائمه 

معصومین است. بار دیگر از همه شما می خواهم که حاللم کنید و اگر بدی از من دیدید، ببخشید.
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شهید اسماعیل اسکندری شهرکی
یداهلل  پدرش  آمد.  دنیا  به  توابع شهرستان شهرکرد  از  کیان  در شهر  فروردین 1344  اول  اسماعیل 
کشاورز بود و مادرش تاج گل نام داشت. وی تا کالس چهارم دبیرستان در رشته علوم انسانی درس 
خواند و با شروع جنگ تحمیلی ترک تحصیل کرد و برای حضور در جبهه وارد سپاه شد. از اوایل سال 
1360 وارد جبهه های غرب و جنوب کشور شد که با مسئولیت های مختلف در عملیات های فتح المبین، 
رمضان، والفجر مقدماتی، خیبر، بدر، والفجر 4، والفجر 8 و کربالی 5 حضور داشت. بسیار مقید به برپایی 
مسائل دینی و مذهبی بود. در عملیات والفجر مقدماتی همراه نیروهای گردان ذوالفقار وارد عمل شد و 
در این عملیات مجروح گردید. بیست و هفتم دی 1365 در عملیات کربالی 5 با سمت جانشین فرمانده 
گروهان در منطقه عملیاتی شلمچه براثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدا 

زادگاهش قرار دارد. برادران وی اسحاق و ابراهیم نیز در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

گزیده ای از وصیت نامه شهید اسماعیل اسکندری شهرکی
اینان نزد خداوند روزی  خوشا به حال کسانی که در راه خدا جهاد کردند و مردانه شهید شدند که 
می خورند. خداوندا! تو شاهد باش که ما برای رضای تو جنگ می کنیم. شاهد باش که چگونه رزمندگان 
برای رضای تو تا آخرین قطره خونشان جنگیدند و خونشان بر روی خاک گرم صحرای خوزستان ریخت 

تا در روز محشر شاهد باشد.
و شما ای برادرانی که در پشت جبهه هستید به شما توصیه می کنم که حافظ خون شهدا باشید و در 
کارهایتان همیشه خدا را در نظر داشته باشید. حق دیگران را پایمال نکنید تا پست یا مقامی بگیرید این چیزها 
فانی است و از بین می رود ولی عمل انسان باقی می ماند و همین کرده های او به دردش می خورد. مرگ را 
فراموش نکنید و بدانید که انسان هرکجا باشد به سراغ او خواهد رفت و مواظب کارهایتان در همه زمینه ها 
باشید. پدر و مادرم، شما در برابر مشکالت مبادا ناراحت باشید که خدا بزرگ است و مبادا از شهید شدن من 
ناراحت شوید چون من به سعادت خود رسیده ام. تقوای خداوند  را همیشه پیشه کارهایتان قرار دهید که مرتکب 
خالف نشوید و همیشه به یاد خدا باشید. مبادا امام را تنها بگذارید و همیشه گوش به فرمان امام امت باشید.
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شهید اسفندیار امینی قهفرخی
اسفندیار ششم مهر 1342 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش آقاعلی 
کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا اول دبیرستان در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان نیروی 
بسیجی بارها در جبهه حضور یافت. در عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان مستقل ذوالفقار شرکت 
کرد و در این عملیات مجروح شد. این مجروحیت نتوانست مانع حضور اسفندیار در جبهه شود. سی ام 
تیرماه 1362 در منطقه مریوان در درگیری با نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار 

وی در بهشت دو معصوم شهرکرد قرار دارد. برادر وی به نام همایون نیز شهید شده است.

شهید اسفندیار امینی قهفرخی
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شهید حکمت بالیده کرانی
شهید بالیده ششم فروردین 1344 در روستای کران از توابع شهرستان فارسان به دنیا آمد. در دامن 
پدری کشاورز و زحمت کش به نام هرمز و مادری مهربان و باایمان به نام خان زاده خانم تربیت شد. 
مقطع ابتدایی را در زادگاه خود با موفقیت به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل به شهرکرد رفت. در 
دوران راهنمایی و دبیرستان هم تالش زیادی در امر تحصیل داشت و برخوردار بودن از صفات و فضائل 
با  اخالقی و سجایای معنوی، او را از محبوبیت خاصی در بین دوستان برخوردار کرده بود. هم زمان 

اوج گیری انقالب در مبارزات مردمی شرکت فعال داشت.
با شروع جنگ تحمیلی داوطلب حضور در جبهه شد و از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. هم زمان که 
در جبهه حضور پیدا می کرد در کنکور شرکت کرد و در دانشگاه تربیت معلم شهید پاک نژاد یزد پذیرفته شد. 
حکمت عالقه زیادی به مطالعه و شعر و نویسندگی داشت. اخالص در عمل و عبادت از ویژگی های بارز 
اخالقی وی بود. توانایی و شجاعت وی در اولین اعزام ها باعث شد که با تشکیل گردان ذوالفقار به عنوان 
مسئول تعاون در کادر گردان معرفی شد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت. در این عملیات 
مجروح شد که بعد از بهبودی در عملیات های دیگر حاضر شد. دهم اسفند 1365 در عملیات کربالی 
5 در منطقه شلمچه براثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار وی در گلزار زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حکمت بالیده کرانی
باألخص آخرین مرسلین حضرت محمد بن  الهی  پرفتوح رسوالن  ارواح  بر  فراوان  با درود و سالم 
عبداهلل و ائمه اطهار باألخص آخرین طاهرین مهدی موعود )عج( و نائب برحقش خمینی کبیر و شهدای 
به خون خفته در جوار حق تعالی و تمامی پویندگان راه حق و حقیقت و فضیلت و تمامی مجاهدان فی 
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سبیل اهلل که برای استقرار حاکمیت اسالم جانبازی نموده، الزم دانستم چندجمله ای به عنوان وصیت 
خدمت تمامی برادران و خواهران بنویسم: برادران و خواهران گرامی در موقعی که استکبار جهانی با 
تمام نیرو سعی در نابود کردن انقالب اسالمی را دارد و در سیطره تجاوزش رژیم خون آشام بعث عراق 

را علیه مردم مسلمان ما شوراند و شهدایی را از ما گرفت. 
برای تداوم راهشان الزم دیدم که به جبهه بروم و این راه را با چشمان قلب انتخاب نمودیم که سراب 
را آب نبیند و ان شاءاهلل پیروزیم. برادران و خواهران گرامی خود را تزکیه نموده و در مسیر الهی حرکت 
کنید که در آخرت دچار سختی نشوید دعا را قرائت کنید از خداوند طلب عفو نمایید و همیشه به یاد 
از گناهان  بر ما منت گذارد  با دشمنان اسالم هستم شاید خداوند  نبرد  اینک که عازم  باشید.  آخرت 

درگذرد و فوز عظیم خویش را که همان شهادت است نصیبمان گرداند.
خدایا چیزی نداریم که در راه تو اهداء کنم به جز این بدن خاکی که خود به ما ارزانی داشتی؛ این بدن 
باید در راه تو پاره پاره شود تا دینم و اسالمم و قرآن و رهبرم همچنان پایدار و استوار بماند. پروردگارا 

این بدن ضعیف را از ما قبول فرما.
پدر و مادر و برادران و خواهران گرامی به شما سفارش می کنم در مرگ من گریه و زاری نکنید اگر 
اشکی دارید بر حسین بریزید که سرش را از تن جدا کرده و درحالی که او داغ عزیزانی در دل داشت 
بدنش را پاره پاره کردند. اگر اشکی دارید بر زینب بریزید که داغ هفتادودو تن شهید بر جگر داشت 
و صبر کرد. شما ای پدران و مادران شهدا با صبرتان و شما برادران شهدا با لباس رزمتان و شما ای 
خواهران شهدا با حجابتان بدانید که همواره تداوم بخش راه شهیدان عزیز خویش هستید و صبر کنید 

که خداوند صابران را دوست دارد.
در پایان از تمامی دوستان و برادران و هرکس که به هر نحوی از ما ناراحت شده بنده طلب حاللیت 

می کنم. شوق و دیدار خدا را دارم دیداربه قیامت.
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شهید احمد برزگر دستگردی
احمد پانزدهم فروردین 1345 در روستای دستگرد امامزاده از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
محمدرضا کارگر بود و مادرش حاجیه خانم نام داشت. وی دوران تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت 
در زادگاه خود سپری کرد و برای ادامه تحصیل وارد هنرستان کشاورزی شهرکرد شد و دیپلم گرفت. با 
شروع جنگ تحمیلی علیه ایران بارها به صورت داوطلب از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. در چندین 
عملیات حضور داشت و دو بار مجروح شد. در عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان مستقل ذوالفقار 
شرکت کرد. یازدهم اردیبهشت 1365 با سمت جانشین فرمانده گردان امام سجاد )ع( در منطقه فاو عراق 

براثر اصابت ترکش به پهلو به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید احمد برزگر دستگردی
خداوندا! تو بر اعمال من آگاهی و آن چیزی را که دیگران و حتی نزدیک ترین افراد به من نمی دانند تو میدانی 
و خود شاهد باش که قدمی در این راه گذاشتم فقط برای جلب رضای تو بوده است و جز این چیز دیگری را 
نمی خواستم و این را می دانم که تو بر من منت نهادی و امر جهاد را که لیاقت واالیی می خواهد و من آن لیاقت 
را نداشتم نصیبم فرمودی و مرا به سوی عاشقانت روانه کردی. خداوندا این من نبودم که به اینجا آمدم، تو مرا 
آوردی پس خودت مرا راهنمایی کن تا وظیفه را آن طور که دوست داری ادا کنم. هرچند میدانم اگر صدبار 
جان به من بدهی و مرا به جهاد بیاوری و کشته شوم ذره ای از وظیفه ای است که در مقابل اسالم باید ادا کنم.

بهترین نعمت آن است که به واسطه آن به خدا برسی و آن نعمت در این زمان نعمت رهبری جامعه 
اسالمی ماست و این نعمت رهبری بود که اسالم و قرآن را با کلیه ابعاد و احکام در این جامعه زنده کرد 
و اگر خواسته باشی شکر نعمت به جا آوری باید دست از یاری اسالم و پیروی از احکام قرآن بر نداری و 
تو ای خواهر و برادر مسلمان که هر روز در نمازهایت ده بار یا بیشتر می گویی اهدنا الصراط المستقیم، 
یعنی خدایا مرا به راه راست هدایت کن، راه امام را پیش گیر که همان صراط مستقیم است. در رابطه با 
جنگ به قول یکی از شهدای بزرگوار: این جنگ محکی است برای آزمایش مدعیان اسالم؛ خداوند با 
این وسیله آن ها را امتحان می کند و هرچه جنگ پیش برود افراد بیشتر شناخته می شوند و تو ای برادر 
رزمنده که خداوند یاری ات نموده و به جبهه آمده ای سعی کن نسبت به اسالم شناخت کامل پیدا کنی 

که شیطانک ها نتوانند ترا به خطا بیاندازند و لیاقت از تو گرفته شود.
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شهید عبدالعلی توکلی هفشجانی
شهید توکلی اول دی ماه 1343 در شهر هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. در محل و 
بین خانواده و فامیل او را علی صدا می کردند. پدرش علی خان، کارگر بود و مادرش قدم خیر نام داشت. 
با شروع جنگ تحمیلی وارد بسیج شد و پس از آموزش های فنون نظامی سال 1360 از طریق بسیج 
در قالب تیپ 8 نجف اشرف وارد جبهه های جنگ شد. اوایل سال 1361 در عملیات فتح المبین حضور 
چشمگیر داشت در این عملیات از ناحیه پا مجروح شد. آبان ماه همان سال در عملیات محرم و بهمن ماه 

در عملیات والفجر مقدماتی به صورت داوطلب شرکت داشت.
در عملیات والفجر مقدماتی که در قالب گردان ذوالفقار به خط دشمن زده بودند، براثر موج گرفتگی در 
کانالی سقوط کرد و به شدت آسیب دید و برای مدتی اثری از وی نبود تا اینکه توسط واحد امدادگران 
شناسایی و به بهداری قرارگاه کربال و سپس به بیمارستان سوسنگرد و از آنجا به بیمارستان تختی اهواز 
انتقال داده شد. پس از مدتی بستری و استراحت که بهبودی نسبی حاصل شد؛ عبدالعلی به عنوان پاسدار 
و  نیروهای کومله  اسارت  به  اعزام شد. دوازدهم شهریور 1363 در سنندج  به منطقه کردستان  وظیفه 
دمکرات درآمد و دیگر اثری از او نشد. تیرماه 1384 به عنوان شهید جاویداالثر به خانواده اعالم شد و تاکنون 

اثری از پیکرش به دست نیامده است. مزار یادبود وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.
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شهید عباس چراغی
از  باایمان در شهر فرخشهر  شهید عباس چراغی بیستم فروردین 1343 در خانواده ای مستضعف و 
توابع شهرستان شهرکرد دیده به جهان گشود. پدرش رجبعلی، کارگر شرکت ذوب آهن بود و مادرش 
سکینه نام داشت. تولد عباس تحول نورانی و معنوی عجیبی در خانواده به وجود آورد و از همان اوایل 
کودکی نبوغ و معنویت در ایشان ظاهر بود. وی دوران ابتدائی و راهنمایی را در زادگاهش با موفقیت 
به اتمام رساند. با پیروزی انقالب اسالمی و فعالیت گروه های معاند و ضدانقالب در شرق کشور وارد 
کمیته انقالب اسالمی و راهی زاهدان شد. هفت ماه تمام در آن منطقه مبارزه کرد. بعد از ماموریت و 
در برگشت از زاهدان، مسئول کمیته انقالب اسالمی اردل شد. با شروع جنگ تحمیلی بارها در جبهه 
حاضر شد و در عملیات والفجر مقدماتی همراه گردان ذوالفقار در منطقه رقابیه از ناحیه پا مجروح شد. 
یازدهم فروردین 1365 با سمت آرپی جی زن در فاو عراق براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار 

وی در گلزار زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید عباس چراغی
با سالم و درود بر پیامبر خدا محمد )ص( و سالم بر مهدی صاحب الزمان )عج( و سالم بر نایب 
برحقش امام خمینی روح خدا و سالم و درود بر ملت مسلمان و قهرمان ایران. آری شهادت است که 
مرز حق و باطل را مشخص می کند و این راهی است که باید طی گردد و این راهی است که باید مثل 

علی )ع( و حسین )ع( شهید باشد با پیام و خونش.
تا  باافتخار  که  برو  آن  استقبال  توبه  بگیرد،  بستر  در  را  تو  اینکه مرگ  تا  است  این  تنها سخن من 
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می توانی بمیران از مشرکین از کسانی که سد راه خدا می شوند در هر لباسی که باشند چه در لباس 
منافقین خلق و چه در لباس عرب )عراقی( چه در لباس مقدس روحانیت همه را بمیران و اگر نمی توانی 
بمیر. ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است. راستی چه زیبا می گوید این حسین زمان پیر 

جماران، مردمی که شهادت را طالبند پیروزند.
پس امیدوارم مقبول درگاه خداوند قرار بگیرم و در پایان امیدوارم خداوند متعال انقالب اسالمی ما 
را به انقالب جهانی حضرت مهدی )عج( متصل گرداند و از شما برادران و خواهران ، پدران و مادران 
می خواهم که وحدت خود را حفظ کنید و با پشتیبانی خود از امام و روحانیت شیعه ، سیلی بر دهان تمام 

تجاوزگران دنیا بزنید. ما پیروزیم بر تمام کفار چه شرقی باشد و چه غربی.
نداشته  ناراحتی  هیچ گونه  که  است  این  دارم  پیام  یک  شهادتم  از  بعد  ولی  رفتم  شما  میان  از  من 
باشید و چون زینب همچون کوه استوار باشید و چند کالم با هم شهری هایم و هم کیشانم دارم که ای 
مسلمانان از قالب مادی و دنیایی بیرون آیید و به قوانین عالیه اسالم عمل کنید بیشتر اسالم و انقالب و 
والیت فقیه را یاری کنید که این یک نعمت الهی است جمهوری اسالمی را حفظ کنید امام را دعا کنید 
و قدرش را بدانید و دیگر اینکه راهی که من رفتم با آگاهی کامل خودم بوده و چون اسالم را در خطر 
دیدم دیگر به خود این اجازه را ندادم که من زنده بمانم ولی دینم پایمال شود خون حسین )ع( پایمال 

شود و برای حفظ اسالم و یاری امام امت خمینی بت شکن بود.

ایستاده از راست نفر دوم : شهید عباس چراغی
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شهید سید حبیب اهلل حسینی چالشتری
آمد.  دنیا  به  توابع شهرستان شهرکرد  از  اردیبهشت 1344 در روستای چالشتر  شهید حسینی ششم 
پدرش سیداسماعیل کارگاه تولید نبات داشت و مادرش ملوک خانه دار بود. دوران تحصیالت ابتدایی 
را در زادگاهش با موفقیت پشت سر گذاشت و کالس دوم راهنمایی بود که با شروع جنگ تحمیلی از 
طرف بسیج داوطلبانه عازم جبهه شد. چندین نوبت به جبهه اعزام شد و در عملیات محرم مجروح شد. 
پس از بهبودی نسبی در قالب گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد و مجدداً در این 
عملیات زخمی شد. برای آخرین بار دوازدهم بهمن 1363 اعزام به جبهه شد و با حضور در عملیات بدر 
هفدهم اسفند 1363 در منطقه جزیره مجنون عراق براثر اصابت ترکش به سر و پا به شهادت رسید. 

مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید سید حبیب اهلل حسینی چالشتری
با سالم و درود بر منجی عالم بشریت فرمانده کل قوا امام زمان )عج( و با درود و سالم بر نایب برحقش 
امام امت خمینی بت شکن پیر جماران قلب تپنده ملت های مستضعف و با سالم بر شهیدان راه حق و 
فضیلت و با درود و سالم بر امت شهیدپرورمان وصیت نامه خود را آغاز می کنم و عاجزانه از امت شهیدپرور 
می خواهم که رهبر کبیر انقالب را تنها نگذارید و در نماز جمعه و جماعات شرکت کنند برای امام و 
رزمندگان دعا کنند و در جبهه با دادن فرزندان و در پشت جبهه با دادن کمک های مالی و نقدی خود دولت 
و امام را یاری کنند. من کوچک تر از آن بودم که چیزی را به امت شهیدپرور بگویم و برای یادآوری است و 
از آن ها می خواهم که از آمدن فرزندانشان به جبهه حق جلوگیری نکنند و از پدر و مادر عزیزم و خواهران 
و برادرانم  و همه دوستان و آشنایان نیز می خواهم که اگر لیاقتی خدا به من داد و شهید شدم برایم ناراحت 
نباشید و برایم گریه نکنید که دشمن سوءاستفاده کندو فقط برای اسالم گریه کنید. از دوستان و آشنایان 
حاللیت می طلبم و امیدوارم که هر بدی از من دیده اید ببخشید و یک نکته که یادم آمد این است که هر 

کس به سپاه و بسیج می آید اول شناسایی کنید که خدای ناکرده ضربه ای به اسالم نزنند.
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سید عبداهلل حسینی چالشتری
سید عبداهلل اول مرداد 1336 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پدرش سید 
علی کارمند بهداری استان بود و مادرش سلطنت نام داشت. تا پایان مقطع راهنمایی درس خواند و در 
بهداری مشغول به کار شد. با شروع جنگ تحمیلی بارها داوطلبانه و از طرف بسیج در جبهه حضور 

یافت و در عملیات های مختلف شرکت کرد.
 جزو اولین نیروهای داوطلب استان بود که به عضویت گردان ذوالفقار درآمد. در عملیات والفجر مقدماتی 
که بهمن 1361 در منطقه رقابیه صورت گرفت، همراه این گردان به خط دشمن زد و در این عملیات 
مجروح شد. سال 1364 ازدواج کرد. در عملیات های محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 4، خیبر، والفجر 8، 

کربالی 5 و... با سمت بهیار و امدادگر حضور داشت. 
دومین بار در جزیره مجنون براثر ترکش خمپاره و مواد شیمیایی دشمن به شدت مجروح شد. هفتم 
فروردین 1375 براثر عوارض شیمیایی ناشی از مجروحیت در بیمارستان شهرکرد به شهادت رسید. مزار 

وی در بهشت دو معصوم زادگاهش قرار دارد.
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شهید حسن حیدری سودجانی
حسن نوزدهم تیر 1332 در روستای سودجان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش درویشعلی 
از درس خواندن  اقتصادی  فقر  به خاطر  داشت. حسن  نام  بیگم  مادرش شاهزاده  و  کارگری می کرد 
محروم ماند و به کارگری مشغول شد. سال 1358 ازدواج کرد. با شروع جنگ تحمیلی بارها از طرف 
بسیج در جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار در سال 1361 به عضویت این یگان درآمد 
و همراه آن در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد که در این عملیات به شدت مجروح شد. مجروحیت 
وی مانع حضورش در جبهه نشد. تا اینکه دوم بهمن 1364 با شرکت در عملیات والفجر 8، در منطقه 

اروندرود براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حسن حیدری سودجانی
به  می کنم  اقرار  آغاز  در  می نمایم.  یادآوری  وصیت  به عنوان  را  چندجمله ای  خداوند  دستور  به  بنا 
اقرار  امام معصوم وهم چنین  دوازده  و والیت  امامت  و  الهی  بزرگوار  انبیاء  نبوت  و  وحدانیت خداوند 
می کنم به حقانیت بهشت و دوزخ و تمام ضروریات دین مبین اسالم و اعالم می دارم که من انتخاب 
کردنم آگاهانه و عاشقانه بوده است و توفیقی بوده از طرف خداوند بزرگ که در این زمان به ما عطا 
فرموده است. خداوند را سپاس می گویم که قسمتی از عمر مرا در دورانی قرار داد که بار دیگر نظاره گر 
کربالیی دیگر و حسینی دیگر باشم. آری سال ها بود که آرزو می کردیم که ای کاش در کربال حضور 

داشتیم و اماممان را یاری می کردیم. امروز این دعا مستجاب شده است.
سیدی بزرگوار، پیرمردی دل سوخته، فرزندی از سالله حسین )ع( بپا خواسته و مرتب فریادش بلند 
است ویاری می طلبد. من مدتی از عمرم را که در جبهه گذرانیده ام بسیار عزیز و گران بها می دانم و 
یقین دارم که جنگ ما جنگ اسالم واقعی با تمام کفر است و جبهه های اسالم مورد لطف و عنایت 
خداوند است. جبهه دانشگاهی است که استاد آن امام حسین )ع( و دروس آن عشق و صفا و شهامت 
و شجاعت و شهادت و درنهایت رسیدن به لقاءاهلل است. از همه برادران و خواهران دینی و مخصوصا 
خانواده عزیزم طلب حاللیت و عفو و بخشش دارم و از همه می خواهم که مرا فراموش نکنید و از خداوند 

برای من طلب غفران و آمرزش کنند.
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شهید مصیب حیدری سودجانی
شهید حیدری ششم فروردین 1343 در روستای سودجان1 از توابع شهرستان شهرکرد دیده به جهان 
گشود. پدرش نجف قلی، کشاورز بود و مادرش سیده خاتون جان از سادات احمدی روستا بود. در محل او 
را میرزا مصیب صدا می کردند. مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را در زادگاه خود با موفقیت سپری کرد. 
با شروع جنگ تحمیلی سه بار داوطلبانه از طرف بسیج در جبهه حضور یافت و در عملیات والفجر مقدماتی 
همراه گردان ذوالفقار به خط دشمن زد و مجروح شد. پس از بهبودی الزم دو سال خدمت سربازی خود را 
در ارتش به اتمام رساند. بنا بر سنت پیامبر اسالم سال 1364 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. با ادامه 
جنگ وی آرام ننشست و از طرف سپاه به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند 1366 با 
سمت نیروی اطالعات و عملیات در شاخ شمیران توسط نیروهای عراقی براثر اصابت گلوله به سر، شهید 

شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید مصیب حیدری سودجانی
با درود و سالم بر منجی عالم بشریت مهدی موعود )عج( و نایب برحقش خمینی کبیر و درود و سالم 
بر رزمندگان پرتوان و شهیدان به خون افتاده اسالم. این بنده حقیر مصیب حیدری فرزند نجف قلی 
ساکن شهرکرد، روستای سودجان، وصیت نامه خود را که یک وظیفه الهی برای هر مسلمان است، به 

نام خدا آغاز می کنم.
خداوندا! من؛ پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و همه چیزم را رها کردم و به سوی تو می آیم. 
از تو می خواهم که من عاصی را بپذیری و جزو بندگان رستگار درگاهت قرار دهی. اگر چه این بنده 

1 . سودجان روستایی بود که بر اساس تقسیامت کشور در سال1382 به شهر تبدیل شد.
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حقیر گناهکار هستم؛ ولی امید به رحمت تو دارم. ای پروردگار عالمیان، دستم را بگیر و از این ظلمات 
دنیا و دل بستگی ها رهایم ساز و مرا به خود وابسته مکن! یا اباعبداهلل سالیانی در کنار منبرها در مساجد 
نشستم و به یاد مظلومیت تو اشک ریختم. وقتی فهمیدم برای دفاع از حق جدت رسول اهلل، که همان 
دین اسالم است، قیام کردید، راه و هدف خودم را انتخاب کردم. دیگر گوشه و کنار نمی نشینم برای 
مظلومیت تو گریه کنم بلکه سالح بر دست می گیرم و از مظلومیت تو دفاع می کنم. با دشمنان تو مبارزه 
می کنم. از هدف تو که اسالم است دفاع می کنم و تا شهادت پیش می روم؛ زیرا درس شهادت و ایثار را 

از امام حسین یاد گرفتم و از تو می خواهم که مرا در ردیف یارانت قرار دهی.
از پدر و مادر و خانواده ام می خواهم که تقوا را پیشه کنید و پیرو خط امام خمینی باشید، که همان خط 
رسول خداست. فرزندم جواد را خوب و در راه خدا تربیت کنید. از من برای او روشن کنید که هدفم برای 
چه بود و چگونه به شهادت رسید، چه هدف مقدسی بوده که همه اولیاء الهی فدای این هدف شدند. از 

عموم مردم می خواهم که پیرو خط والیت فقیه باشند و از انقالب خوب محافظت کنند.
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شهید مرتضی درعلی بنی
مرتضی پنجم خرداد 1341 در شهر بن از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش یداهلل، کشاورز 
بود و مادرش گوهر سلطان نام داشت. تا پایان دوره دبیرستان در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم 
گرفت. قبل از اینکه به خدمت سربازی اعزام شود، چند بار داوطلب از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. 
در عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان ذوالفقار حضور داشت که در این عملیات مجروح شد. بعد 
از بهبودی به خدمت سربازی رفت و به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم خرداد 1363 در 

طالئیه براثر اصابت ترکش خمپاره به سینه شهید شد. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

گزیده وصیت نامه شهید مرتضی درعلی بنی

بنام اهلل پاسدار خون شهیدان و تنها قادر و یکتا و در هم کوبنده ستمگران و یاری دهنده مستضعفان، 
چون  هم  که  تاریخ  ابرمرد  این  امت  امام  بر  خدا  درود  اوست.  دست  در  همه چیز  آخر  و  اول  که  او 
خورشیدی از افق ایران زمین دمید و ما ملت در خواب فرورفته ایران را ، از تاریکی ها به روشنی کشیده 
و با رهنمون های پیامبرگونه اش ما را از بندهای مادی رهایی بخشید. سالم و درود بر شما برادران و 
خواهران اینجانب مرتضی درعلی وصیت نامه ای از خود به جای می گذرام که امید است خدای منان از 
دست همه ما راضی باشد. هدف من از جبهه رفتن این است که ندای رهبر را لبیک گفتم و برای دومین 

بار در دانشگاه الهیات برای خودسازی و جنگیدن درراه اسالم و برای رضای خدا حاضر شوم.
را  باشند و جبهه  ایران و همه همکالسی هایم عرض می کنم که همیشه درصحنه  به ملت شریف 
تقویت کنند و امام را فراموش نکنند و همیشه امام را دعا کنند. و از خدا بخواهیم که هر چه زودتر 
امام زمان ظهور کند. و پیامی هم برای دبیران که، این آینده سازان را طوری تربیت کنند تا برای آینده 
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ایران اسالمی دلسوز باشند. و برای انجمن اسالمی پیامی دارم که همیشه نماز جماعت را برقرار کنید 
و دعاهای توسل و کمیل را برقرار کنید و اگر این منافقین را در کوچه یا خیابان دیدند، در آنجا آن ها را 

خفه کنند و نگذارند آن ها وارد صحنه شوند و بیش از این به ما لطمه بزنند.
آنهاخیال  آنهاکورخواندند،  وازماگرفتند.  راشهیدکردند  باهنرها  و  رجایی ها  و  بهشتی ها  منافقین که  این 
می کنند که انقالب ما به شخصیت بستگی دارد واهلل این انقالب ماخدایی است و باید که ازایران به جهان 
صادر شود و جهانی گردد. باری برادران و خواهران مسلمان آیا تا به حال هیچ فکر کرده اید که این همه 
شهید را ما برای چه داده ایم؟ وآیا هیچ فکر کرده ایدکه ارتش کفرچه می خواهد؟ آن ها می خواهند اسالم 
رااز ما بگیرند، نمازو روزه و قرآن را از ما بگیرند. ولی ای امت مسلمان بدانید که این همه خونها که ریخته 
می شود به خاطر نماز و قرآن و دیگرمسائل اسالم است. پس امیدوارم که همیشه به فکر خدا باشید و 
جبهه ها را تقویت کنید. وپیامی برای پدر ومادر گرامی دارم که اگر من به جنگ می روم، بدانید این جنگ 
بین اسالم وکفر است که اگر شهادت مانند حسین)ع( نصیب من گردید، زینب وار استوار باشید وبرای 
شهادت من گریه نکنید. و در آخر وصیت نامه ام آرزوی پیروزی رزمندگان وسالمتی امام وشفای معلولین 

ومجروحین را از خدای بزرگ طلب می نمایم.
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شهید حفیظ اهلل رفیعی شهرکی
شهید رفیعی ششم مرداد 1341 در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش نبی اهلل 
کارگر ذوب آهن بود و مادرش بیگم نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی در رشته آموزش ابتدایی بود 
که چندین بار داوطلبانه از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. قبل از عملیات والفجر مقدماتی در قالب 
گردان ذوالفقار به خط دشمن زد، که در این عملیات آسیبی ندید. پنجم اردیبهشت 1365 در فاو عراق 

براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حفیظ اهلل رفیعی شهرکی
شهادت می دهم که خدایکی است و همتا و شریکی ندارد. و شهادت می دهم که پیامبر )ص( فرستاده 
خداست و اطاعت از او واجب و هرکس ازدستورات اواطاعت نکند کافر است. شهادت می دهم که علی 
)ع( ولی خداست واطاعت ازدستوراتش واجب و راه اوحق و پایداراست و شهادت می دهم که رهبری 
آگاه و رهبری فداکارداریم و اطاعت از امر او واجب می باشد دراین جا وصیت می کنم برامت حزب اهلل  و 
شهیدپرور که جبهه هاراخالی نگذارید. و اگراسلحه ای ازدست برادری ورزمنده ای می افتد اسلحه او را 
مردانه بردارید و روانه جبهه ها شوید و امام و راهش را تنها نگذارید زیرا که ما مانند مردان اهل کوفه 

نیستیم که اماممان را تنها بگذاریم.
ای افراد اداری که بعضی ازشما جایتان در ادارات بازمی شود! پارتی بازی نکنید و افراد محروم را در 
نظر بگیرید و حق آن ها را از بین نبرید که دل خانواده های شهدا را آزرده نمائید. و با شما هستم ای 
برادرانی که کادر رسمی ادارات می باشید کمی در کارهایتان دقت کنید و هیچ گاه از یاد خداغافل نباشید 
که خدای ناکرده دچار شیطان نشوید، و با شما هستم ای برادران فرهنگی! چرا بعضی ازشماها این قدر 
بی تفاوت هستید، امام خمینی می فرماید: معلمی شغل انبیاء است ازاین شغل مواظبت کنید و مواظب 
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باشید که خیانت نکنید. 
با شما هستم ای افراد حزب الهی که درشهادتم دستهایم را از طابوتم بیرون بگذارید تا کوردالن بدانند 
من با خودم چیزی نمی برم من فقط با اعمال خود وارد قبر می شوم. چشمهایم را باز بگذارید تا جالدان 
تاریخ بدانند من راهم را کورکورانه انتخاب نکرده ام. و ای افرادی که در تشییع جنازه ام شرکت نمودید 
تاریک  و  تنگ  مرا در شیاری  اکنون  بدانید که هم  را  این  از شمامعذرت می خواهم وفقط می خواهم 
قرارمیدهید و ازنزد من می روید! من فقط خودم می مانم واعمالم در اینجا نه پدر، نه مادری، نه برادری، 

نه خواهری و نه دوستی ونه آشنائی، من می مانم وخدای خودم.
و در آخر ای مادر گرامیم از شما معذرت می خواهم که برای به ثمررساندن من شب ها نمی خوابیدی 
وروزها از من مواظبت می کردی ومعذرت می خواهم که دیگر بعد از این گونه های شما خیس خواهد بود و 
به یاد من می افتی اشکهایت جاری می شود. و پدر جان از شما هم معذرت می خواهم که در بزرگ نمودن 
من روزها درهوای گرم تابستان ودر هوای سرد زمستان سختی ها را تحمل نمودی اما وقتی به من نگاه 

می کردی تمام رنج ها را فراموش می کردی. از همه فامیل، دوستان و آشنایان حاللیت می طلبم.

ایستاده از راست: فیض اهلل امیدی ، کیومرث مومنی ، تیمور صیادی ، حسنقلی مالکی ، مهراب قربانی
نشسته از راست : صفرعلی علیرضایی ، شیرعلی فرازنده ، شهید حفیظ اهلل رفیعی
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شهید فریبرز رمضانی زوردگانی
شهرستان  کیار  بخش  توابع  از  ممکا  قلعه  روستای  در   1344 اردیبهشت  چهاردهم  رمضانی  شهید 
شهرکرد به دنیا آمد. پدرش مراد کارگر بود و مادرش ماه بی بی نام داشت. او در خانواده ای متولد شد 
ابتدایی در زادگاهش درس خواند و به خاطر عدم  پایان مقطع  تا  که فقر اقتصادی بر آن حاکم بود. 
تمکن مالی ترک تحصیل کرد و به کارگری مشغول شد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و شروع جنگ 
تحمیلی، سال 1361 قبل از اینکه به سن خدمت برسد؛ داوطلبانه از طرف بسیج در جبهه حضور یافت 

و در قالب گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد.
بعدازاین عملیات بود که به عنوان سرباز وظیفه از طرف ارتش جمهوری اسالمی ایران در جبهه حضور 
یافت. ششم اسفند 1364 در منطقه میمک براثر اصابت گلوله به پهلو توسط نیروهای عراقی به شهادت 

رسید. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.
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شهید حجت اهلل ریاحی بنی
حاج بابا  پدرش  آمد.  دنیا  به  توابع شهرستان شهرکرد  از  بن  شهر  در   1343 آبان  دوم  ریاحی  شهید 
کشاورزی می کرد و مادرش بی بی سلطان نام داشت. دانش آموز کالس چهارم مقطع دبیرستان بود که 
از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار چهارمحال و بختیاری به این 
گردان پیوست و در عملیات والفجر مقدماتی حضوری چشمگیر داشت. وی بیست و چهارم شهریور 
1362، شش ماه بعد از عملیات والفجر مقدماتی در منطقه کوشک براثر اصابت گلوله دشمن به سر، 

شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید حجت اهلل ریاحی بنی
من حجت اهلل ریاحی برحسب وظیفه شرعی که امام امت و ابراهیم زمان دستور فرموده اند: رفتن به جبهه 
واجب کفایی است، وظیفه خود دانستم که به یاری اسالم بشتابم. امیدوارم که ان شاءاهلل به زودی حق بر 
باطل پیروز شود و نور جای ظلمت را در جهان پرکند و ابر جنایتکاران شرق و غرب به دست مستضعفان 
که قرآن وعده آن را داده، حکومت از آن مستضعفان جهان گردد. ای ملت مسلمان گوش به فرمان رهبر 

عزیز باشید و بدانید که شهیدان راه خدا زنده اند و همیشه شاهد بر اعمال شما هستند. 
شما مسئولید که نگذارید خون شهدا پایمال بشود. شما ای دانش آموزان عزیز، اگر می بینید که من 
کالس درس را ترک کرده و به جبهه رفتم، بدانید من االن در کالسی هستم که دانشگاه است و راه 
چگونه زندگی کردن و چگونه مبارزه کردن و چگونه رفتن را به ما می آموزد. شما هم اگر می خواهید 
درراه خدا کارکنید و جهادی کرده باشید؛ جهاد با نفس کنید که پیامبر اکرم )ص( آن را جهاد اکبر نامید.

من اگرچه نتوانستم جهاد اکبر را به درستی انجام دهم؛ امیدوارم که جهاد اصغرم درراه خدا مقبول باشد و 
خدا از همه ما راضی باشد. و کالمی هم با پدر، مادر و برادرانم که بعد از من هیچ گونه نگرانی نداشته باشید 
و حاال نوبت به شما رسیده که چگونه امانت خدا یعنی فرزند خود را که امانتی در دست شما بود به خدا 
بدهید و هیچ ناراحت نباشید. صبر را پیشه کنید و بدانید که مرگ به سوی همه می آید و همه رفتنی هستیم.
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شهید عبدالصاحب زغیرزاده احمدی

عبدالصاحب بیست و هفتم مهرماه 1344 در شهر اهواز مرکز استان خوزستان به دنیا آمد. پدرش لفته 
کارگر بود که فرزندان خود را برای دفاع از انقالب و اسالم تربیت کرده بود. آشنایی به زبان عربی در جنگ 
تحمیلی بسیار مؤثر بود که می توانست در تصمیم گیری ها و اطالعات و عملیات ها مفید واقع شود. ضرورت 
این کار فرمانده گردان ذوالفقار را بر آن داشت تا عبدالصاحب را به عنوان معاون این گردان انتخاب نماید. 
عبدالصاحب، جوانی خوش اندام با هیکلی قوی که به زبان عربی هم مسلط بود، در کنار نیروهای گردان 
ذوالفقار به کار گرفته شد و در عملیات والفجر مقدماتی به خط دشمن زد. در این عملیات آن زمانی که 
گردان به معبر مین رسید و دشمن بچه ها را به گلوله بسته بود، زغیر بود که به هر طریق ممکن خود را به 
آتشبار دشمن رساند و آن را خاموش کرد. در همین رابطه مسعود صادقی که فرماندهی یکی از دسته های 

این گردان را به عهده داشت و از نزدیک شاهد فداکاری های زغیر بود می گوید:
از معبر باریک تعیین شده به سمت کانال در حال پیشروی بودیم. تیربار دشمن بر روی معبر مذکور 
مستقیم شلیک می کرد و عماًل پیشروی را مختل کرده بود. طرفین معبر هم مملو از انواع و اقسام مین ها 
و تله های انفجار بود. بستر زمین یکدست صاف بود و کوچک ترین پستی وبلندی برای پناه بردن وجود 
نداشت. این در حالی بود که نیروها حتی در حالت سینه خیز هم مورد اصابت گلوله های تیربار دشمن 
قرار می گرفتند. در میان این هیاهوی وصف ناشدنی، دالور مرد جنوبی به نام »عبدالصاحب زغیرزاده« 
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سینه خیز درحالی که مماس با زمین حرکت می کرد، به طرف تیربار رفت و با انهدام آن، مسیر عبور نیروها 
را باز کرد. عبدالصاحب در این عملیات به شدت مجروح شد اما این مجروحیت مانع حضور وی در جبهه 

نشد تا اینکه در تاریخ 1365/4/9 به مقام رفیع شهادت رسید.

وصیت نامه شهید عبدالصاحب زغیرزاده احمدی
پویندگان خط سرخ شهادت  تمام  بر  و  زمان  این حسین  امام خمینی  انقالب  به رهبر کبیر  با درود 
شهیدان  تمام  راه  همانا  کردم  انتخاب  من  اکنون  که  را  راهی  اسالم.  تاریخ  گلگون کفن  شهدای  و 
گلگون کفن اسالم و قرآن است. این راه همان راهی است که ساالر شهیدان امام حسین )ع( ساالر 
آزادگان پیموده و تمام شهیدان انقالب آن را گذرانده اند. تنها توصیه ای که به تمام دوستان و آشنایان 
دارم این است که فقط و فقط راه خونین قرآن را پیروی کنند و از خط های انحرافی چپ و راست بر حذر 
باشند. اینک که در حال نوشتن توصیه ای هستم که وظیفه خود را نسبت به خانواده ام و کلیه دوستان و 
آشنایان انجام دهم. اول پدر و مادر عزیزم - اگر فرزندتان لیاقت این را پیدا کرد که درراه اسالم سالح 

به دست گیرد و آماده جان فشانی باشد ناراحت نباشید.
اگر در این راه فرزندتان شهید شد هیچ گونه ناراحتی به دل خود راه ندهید زیرا شما فرزندتان را برای 
اسالم تربیت کرده اید توصیه ای که به خواهر و برادرانم دارم اینکه  ای خواهر تو خود را زینب گونه ساز 
و از هر زشتی و پلیدی به دور باش و حسین زمان را هیچ وقت بی یار و یاور مگذار و تو برادر نیز باید حر 
زمانه باشی خداوند ان شاءاهلل توفیق خدمت به اسالم و مسلمین را نصیب شما گرداند. و اینک دوستان 
توصیه بزرگ که توصیه کلیه شهدای اسالم از صدر تاکنون بود این است که اسالم را پیشه خودسازیم 
و از رهبری حسین گونه امام زمان، خمینی بت شکن حمایت کنید و از منافقین به دور باشید و در آخر 

از کلیه دوستان و پدر و مادر و برادرانم طلب آمرزش می کنم.
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شهید حسین شیرزاد طاقانکی
شهید شیرزاد یکم فروردین 1339 در قریه طاقانک از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
غالمحسین کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. او پس از سپری کردن ایام طفولیت جهت تحصیل 
علم و ادب راهی مدرسه شد و تحصیالت خویش را آغاز کرد، هنوز دو سال از تحصیل وی نمی گذشت 
که پدرش به بیماری سختی مبتال و تحت سرپرستی عموی خویش به آبادان رفت و تحصیالت خود 
را ادامه داد. کالس سوم دبیرستان بود که هم زمان شد با اوج گیری قیام مردم مسلمان ایران علیه رژیم 

پهلوی، که حسین هم ترک تحصیل کرد و به خیل عظیم مردم ایران پیوست.
چندین بار تحت تعقیب مأمورین حکومت قرار گرفت و با هوشیاری توانست از چنگ آن ها فرار کند. سال 
1358 درس خود را ادامه داد و دیپلم گرفت. اما سرنوشت روزگار این گونه رقم خورد که حسین از نعمت پدر 
محروم شود. او که فرزند ارشد خانواده بود، از آبادان به زادگاهش بازگشت و مسئولیت و سرپرستی خانواده 
به عهده او افتاد. با تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه درآمد و فعالیت های انقالبی خود را ادامه داد. 
سال 1359 به منطقه محروم و عشایری کوهرنگ رفت و توانست خدمات خوب و ارزنده ای را به مردم ارائه 

نماید. اوایل سال 1361 موافقت سپاه را جلب کرد و در عملیات فتح المبین حاضر شد.
 فرماندهی سپاه منطقه کوهرنگ را عهده دار بود که قبل از عملیات والفجر مقدماتی در جبهه حضور یافت. 
با تشکیل گردان ذوالفقار مسئولیت پرسنلی و منشی گردان به عهده وی گذاشته شد. حسین در این عملیات 
آسیبی ندید و خدمات خود را در جبهه و پشت جبهه ادامه داد. در عملیات والفجر 8 از ناحیه پا مجروح شد 
و در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد تحت درمان قرار گرفت. در ادامه عملیات کربالی 5 و پاتک سنگین 
دشمن، هفتم اسفند 1365 در منطقه شلمچه با سمت معاون گردان امام سجاد )ع( براثر اصابت ترکش به 



فصل دوم : شهدا گردان  ذوالفقار

135

شهادت رسید. پیکر این فرمانده شجاع و دلیر سپاه اسالم پس از انتقال به استان و تشییع باشکوهی که در 
منطقه کوهرنگ و شهر فارسان انجام گرفت در زادگاهش به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید حسین شیرزاد طاقانکی
و وحدانیت خداوند  یگانگی  به  فرزند غالمحسین  طاقانکی  و ضعیف حسین شیرزاد  بنده حقیر  این 
شهادت می دهم "اشهدان ال اله اال اهلل" و شهادت می دهم که محمد )ص( رسول و پیامبر خداوند است 

که از سوی او برای هدایت بشر برانگیخته شده است. "اشهدان محمدا رسول اهلل )ص("
و شهادت می دهم که علی )ع( جانشین پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین است و حکومت خدا در روی زمین 
از آن علی و خاندان مطهر اوست. والیت فقیه را همان راه ائمه می دانم و اگر بخواهیم حکومت خدا 
پیاده شود باید به والیت فقیه معتقد باشیم. ما را خداوند آفریده است و هر آن اراده کند می میراند. پس 
سپاس و حمد بی کران خدای باری تعالی را که این همه نعمت به ما داده است و ما از شکر آن عاجزیم.

از دسـت و زبــان کــه بـرآیـد             کز عهده شکرش بدر آید
بنده همان به که ز تقصیر خویش           عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خـداونــدی اش          کس نتواند که به جای آورد

خدایا تو بودی پیامبران و هادیان را فرستادی، تو زمین وحشی را گاهواره ای برای زیستن ما قرار دادی، تو 
برای هدایت ما آیات و بینات نازل نمودی، تو بهترین نعمت ها را برای ما فراهم ساختی از انواع خوردنی ها، 
آشامیدنی ها و ... و ما بندگان عاصی و خاطی و گنه کار بااین همه نعمت بازهم دست به عصیان زده و مرتب 
در حال ارتکاب گناه هستیم. خدایا اگر ما را نبخشی و عفو نکنی وای بر احوال ما، ما چه کار خواهیم کرد؟ 

کجا خواهیم رفت؟
 خدایا می دانم تو رئوف و مهربان هستی، می دانم تو رحیمی تو کریمی بر جرائم اعمال ما قلم عفو 

کشیده و از گناهان ما درگذر، خدایا یک آن ما را به حال خودمان وامگذار.
این بنده حقیر با شناختی که از اسالم و احکام آن دارم و می دانم که "کل یوم عاشورا و کل عرض 
کربال" در همه زمان ها صدق می کند و با شنیدن صدای"هل من ینصرنی" فرزند زهرا خمینی کبیر رهبر 

بیدار و هشیار امت اسالم به یاری دین خدا شتافتم.
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شهید قربانعلی علی بیگی
آمد. پدرش  دنیا  به  توابع شهرستان شهرکرد  از  اردیبهشت 1314 در شهر بن  قربانعلی سی و یکم 
عبدالصمد کشاورزی می کرد و مادرش سکینه خانه دار بود. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت و به 
شغل کشاورزی مشغول شد. او صاحب دو پسر و پنج دختر شد. با شروع جنگ تحمیلی همراه دیگر 

رزمندگان استان به جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافت.
قبل از عملیات والفجر مقدماتی به گردان ذوالفقار پیوست و در این عملیات براثر اصابت ترکش خمپاره 
به کمر قطع نخاع شد. وی پس از سال ها تحمل رنج و درد ناشی از مجروحیت بیست و چهارم بهمن 
1389، در بیمارستان هاجر شهرکرد دعوت حق را لبیک گفت و به خیل یاران شهیدش پیوست. مزار 

وی در گلزار مطهر زادگاهش قرار دارد.
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شهید اسماعیل فضل الهی
اسماعیل بیستم اردیبهشت 1344 در شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان به دنیا آمد. پدرش بختیار 
مغازه دار بود و مادرش ترنج نام داشت. کالس دوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی شروع شد. وارد بسیج 
شد و سال 1361 داوطلبانه به مدت 3 ماه در جبهه حضور پیدا کرد و همراه گردان ذوالفقار در عملیات 
والفجر مقدماتی شرکت کرد. پس ازآن مدتی را به کارگری مشغول شد. به عنوان سرباز در جبهه حضور 
یافت. دوم مرداد 1365 با سمت تک تیرانداز در قالویزان به دست نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش 

به سینه، شهید شد. مزار وی در گلستان شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید اسماعیل فضل الهی
 من همراه با رزمندگان اسالم با رشادت و پیروزی برای دفاع از کشور و وطنمان این راه را تا آخرین 
قطره خونی که در رگ بدنم بود با جنایت کاران بجنگیم تا نتوانند پا به این وطن اسالمی بگذارند. ولی 
من آرزویی دارم باید یکی از برادرانم اسلحه به دست بگیرد و با قلبی پاک و روحی پر از سرشار بتواند 

با بعثیون و کفر جهانی نبرد کند تا آن آرزویی که من در قلبم هست برآورده شود.
پدر و مادر داغ دیده من امید من این است که شما هیچ گونه ناراحتی برای من نداشته باشید چون من 
امانتی بودم برای شما و آن امانت را که خداوند به شما داده بود و زحمت و زجر کشیدید تا به این حد 
رساندید خداوند شمارا پاداش خواهد داد و به گفته خداوند امانتی را که به شما می سپارم باید آن امانت 

را نگهداشت تا خودم بتوانم در هرلحظه و در هر موقع آن امانت را پس بگیرم. 
پدر و مادر عزیز و مهربان و داغ دیده ام؛ امیدوارم که در هر موقع با شما بدرفتاری و بدی به حال شما 
کرده ام به بزرگی خودتان و به خداوندی خدا مرا ببخشید اگر نبخشید خداوند مرا نمی آمرزد و مرا به 
جهنم می سپارد و من خیلی خوشبختم که مرا به این حد رساندید و با قلبی پاک مرا به سوی جبهه نبرد 
حق علیه باطل فرستادید و آن آرزویی را که دارم ادامه دهنده راه شهیدان باشید تا این جنایت کاران را از 

مملکت خود دور کنید و بتوانید با قلبی پاک و با موفقیت زندگی خوشبختانه ای داشته باشید.
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شهید سید رسول کاظمی قهفرخی
سیدرسول دوم دی 1341 در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش سید جواد و 
مادرش شاهی جان نام داشت. تا پایان مقطع کاردانی در رشته تربیت معلم درس خواند و فوق دیپلم گرفت. 
معلم بود که با دوران دفاع مقدس هم زمان شده بود. چندین نوبت از طرف بسیج در جبهه ها حضور یافت و 

در عملیات های مختلف شرکت داشت.
 با تشکیل گردان ذوالفقار در این یگان سازمان دهی شد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. 
هر چند در این عملیات آسیبی ندید اما با حضور در عملیات بدر بیست و پنجم اسفند 1363 در شرق 
رود دجله عراق براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه عملیاتی بر جا ماند تا 

اینکه سال 1373 پس از تفحص در بهشت صالح زادگاهش به خاک سپرده شد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید سید رسول کاظمی قهفرخی
از سخنان پیر جماران و امام بزرگوارمان حداکثر استفاده را بکنید و سرلوحه کارتان قرار دهید. او را تنها 
مگذارید زیرا بهترین نعمتی است که به ملت ما ارزانی شده است. همیشه درصحنه باشید و از والیت فقیه و 
روحانیت مبارز جدا نشوید که رمز پیروزی است. دشمن همیشه دنبال این است که روحانیت را از ملت جدا 
کند. نکته و سفارش دیگر اینکه، هرکس در هر لباس و مقامی که هست و ادعای مسلمانی می کند تا سرحد 
امکان کوشش و سعی خود را برای رضای پروردگار به کار گیرد و برای مادیات کار نکند. چون هرکس 
مسلمان است می داند هرچه در این دنیا کشت کند، در آخرت برداشت می کند و این دنیا زندان مؤمن است.

پس مؤمنی که به آخرت ایمان دارد کار دنیایی خویش را هم به نحو احسن انجام می دهد و هیچ گاه 
از مرگ ترس ندارد. به کلیه بازاریان و کسانی که مسئول توزیع کاال می باشند، سفارش می شود که 
آن ها پشت میز عدالت قرارگرفته اند و باید از احتکار و گران فروشی و سوءاستفاده در این وهله خودداری 
نمایند. تا سرحد امکان کاالها را به مردم برسانند زیرا در مقابل خون شهدا مسئول اند. از مردم فرخشهر 
و همه دوستان و آشنایان حاللیت می طلبم و اگر کسی از بنده حقیر ناراحتی داشته امیدوارم حاللم کند
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شهید قباد مرادی
قباد ششم شهریور 1343 در منطقه عشایری کوهرنگ و در سیاه چادر گله داری به دنیا آمد. پدرش 
جواد، گله دار بود و مدتی را در کارخانه ریسندگی و بافندگی کار می کرد و مادرش مروارید خانه دار بود. 
در خردسالی از مهر و محبت مادر محروم شد و در دامان نامادری پرورش یافت. قباد مانند بسیاری از 
بچه های عشایر در کار گله داری و گوسفندچرانی کمک حال پدر بود. با توجه به مشکالتی که برای پدر 

شهید به وجود آمد، گوسفندان را فروخت و ساکن شهرکرد شد.
شهید همراه پدر در کارخانه ریسندگی و بافندگی مشغول به کار شدند. شهید تا پایان دوره راهنمایی 
درس خواند. با شروع جنگ تحمیلی بارها از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. از نیروهای داوطلب گردان 
ذوالفقار بود که در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد و در این عملیات از ناحیه دست راست مجروح شد. 
اوایل دی ماه سال 1362 ازدواج کرد و سه روز پس از ازدواجش عازم جبهه شد. پنجم اسفند 1362 با سمت 
آرپی جی زن و بی سیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکر او سال ها در منطقه بر جا ماند تا 

اینکه سال 1394 پس از 23 سال تفحص در بهشت دو معصوم شهرکرد به خاک سپرده شد.

وصیت نامه شهید قباد مرادی
 خداوندا! ای مهربان ترین مهربانان و ای بخشاینده ترین بخشندگان، تو می دانی که من جز گناه در این 
دنیا کاری نکرده ام. نتوانسته ام سپاسگزاری نعمت های تو را بکنم و بنده شایسته ای برای تو باشم. من 
کوچک تر از آن هستم که بخواهم برای امتی که از جان و مال خود در راه خدا و برای حفظ قرآن و اسالم 
دریغ ندارند، داشته باشم. اما به عنوان یک مسلمان چند سخن با این شهید پروران دارم. برادران و خواهران 
حزب اهلل؛ آنچه انسان را منقلب می کند و او را به طرف جبهه، این مرکزی که به فرموده امام دانشگاه است 
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، می کشاند. هرکس که عاشق خدا بشود دیگر به مادیات و چیزهای دنیوی دل نمی بندد.
 من آمدم به جبهه تا بلکه از این راه قطره ای از هزاران وظیفه ای که به دوش خود احساس می کردم، 
عمل کرده باشم و به ندای هل من ناصر ینصرنی امام امت خمینی بت شکن لبیک گفته باشم. از خدا 
بخواهید که عمر امام را تا انقالب مهدی )عج( و حتی کنار آن حضرت نگه دارد. باری پدر جان! من 
نتوانسته ام جبران زحمات شبانه روزی شما را بکنم؛ می دانم از دست دادن فرزند برای شما سخت است 
و نمی توانید تحمل کنید، اما چون من هدفی جز به خاطر خداوند و رضای او نداشته ام و حرکتم برای 
برقراری حکومت عدل الهی بود، از تو می خواهم به خاطر خدا و رضای او صبر و استقامت داشته باشید 
و ناراحت و نگران نباشید. خدا را شکر کنید که شما فرزند خود را در راه خدا داده ای. از شما می خواهم 

که مرا ببخشی و حالل کنید.

نشسته : شهید قباد مرادی 
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شهید فریبرز مردانی دهکردی
شهید مردانی دوم خرداد 1338 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد پدرش احمد، 
دشتبان بود و مادرش قمر نام داشت. در فقر اقتصادی؛ اما با تربیت صحیح پرورش یافت. پنج سال بیشتر 
نداشت که از مهر پدری محروم شد و مسئولیت او به دوش مادر و برادرش افتاد. تا پایان دوره متوسطه 

در رشته بهداشت درس خواند و دیپلم گرفت. 
با شروع جنگ تحمیلی چندین بار در جبهه حضور یافت و با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این 
گردان درآمد و در عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت. بعد از این عملیات بود که به عضویت سپاه 
درآمد و به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم تیرماه 1363 در کامیاران هنگام درگیری با گروه های 

ضدانقالب براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار وی در بهشت دو معصوم زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید فریبرز مردانی دهکردی
راه است. خدایا؛  بهترین  به صراط مستقیم هدایت کن که همانا  را  بندگانت  تمام  پروردگارا؛  خدایا! 
بارالها، تو می دانی که رسول و فرستاده تو بندگانت را سفارش به این کرد که، از گهواره تاگور دانش 
بجوی؛ ولی من هیچ گونه مطالعه نداشتم. خدایا تو می دانی که چگونه در این انقالب اسالمی شهید 
دادیم ولی باز هم نافرمانی تو را کردم. مادرم برایم گریه نکن، چون دشمنان اسالم خوشحال می شوند.

به امام بنگر که چگونه در مرگ فرزندش استوار و مقاوم بود. اورکتم را بدهید به تعاون سپاه پاسداران، 
یادتان نرود. جانمازم را هم در مسجد جامع بگذارید. از تمام برادران فرمانده و دیگر برادران رزمنده 
می خواهم که، مرا اگر خالفی سرزده به بزرگی خود بخشیده و از خداوند قادر برایم طلب آمرزش نمایند. 
از فرزندان برادرم می خواهم که اگر در حقشان کوتاهی کردم، مرا ببخشند. امید است در نظام جمهوری 

اسالمی بتوانند مفید واقع گردند.
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شهید حجت اهلل مطلبی جونقانی
شهید حجت اهلل نهم فروردین 1345 در شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمد. پدرش نصراهلل کارگر بود و مادرش طلعت خانه دار که با مشقات و رنج های فراوان تأمین 
معاش می کردند و فرزندان خود را بزرگ کردند. حجت اهلل که از اخالقی نیکو و چهره ای بشاش برخوردار 
بود، عشق به اسالم و قرآن را در وجود خود پرورش داد و احکام اسالم را به نحو شایسته رعایت می کرد. 

کالس دوم راهنمایی بود که به عضویت بسیج درآمد چندین نوبت در جبهه حضور یافت.
استان  نیروهای  از  ذوالفقار که متشکل  با تشکیل گردان مستقل  در عملیات رمضان مجروح شد.   
چهارمحال و بختیاری بود به عضویت این گردان درآمد و در عملیات والفجر مقدماتی پس از شکست 
خط دشمن برای دومین بار مجروح شد. پس از بهبودی نسبی مجدداً در عملیات والفجر 2 حاضر شد و 
اول مرداد 1362 با سمت امدادگر در منطقه پیرانشهر براثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در 

گلزار زادگاهش قرار دارد. برادر وی صولت نیز به شهادت رسیده است.

وصیت نامه شهید حجت اهلل مطلبی جونقانی
بار خدایا تو آگاهی که تالش و پیکار ما ازآن جهت نیست که به پایگاه قدرتی برسیم و یا چیزی که از 
کاالی بی ارج دنیاست را به چنگ آوریم، بلکه بدان جهت است که نشانه و پرچم دین تو را در شهرها 
برافرازیم و شایستگی را هدیه آوریم تا بندگان ستم دیده تو امان یابند و ستمگران به کیفر خویش 
برسند. هم وطنان مبارز و انقالبیم؛ والیت فقیه استمرار راه دین است. اسالم پس از گذشت سال ها بار 
دیگر جانی دوباره گرفته است. قلب اسالم والیت فقیه است. پس والیت فقیه را باید سالم نگه داریم تا 
اسالم جانش سالمت باشد و ناگفته نماند که باید جوارح یک جان را نیز سالمت نگاه داشت و آن یاران 
باوفای امام هستند. گوش به توطئه های مشرکین و منافقین ندهید و یاران امام را که در خط امام نیز 
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می باشند، با همه وجود و قدرت حمایت کنید که وظیفه شرعی نیز می باشد.
مادرم: سالم بر تو که باالخره بر احساس مادرانه ات پیروز شدی و فرزندت را راهی میدان نبرد کفار 
و مسلمین کردی و گفتی که تو را درراه خدا هدیه انقالب اسالمی می کنم و من به وجود تو افتخار 
می کنم که مادری از سالله فاطمه زهرا هستی. مادرم: به من درسی آموختی که پای خود را جای پای 
یاران حسین بن علی گذارده ام و چه کشته شوم و چه سالم برگردم، مادر، برای تو افتخاری بزرگ است. 

مادر اگر شهید شدم برای من گریه نکنی که به آرزوی دیرینه خود رسیده ام.
ای پدر عزیزم: امیدوارم که برای از دست دادن من غصه و افسوس نخوری که شهادت حّد نهایی 
تو  بر  درود  عزیزم:  پدر  باش.  درراه خدا  فرزندانت  بقیه  آماده هدیه کردن  و  است  انسان  تکامل یک 
که چون ابراهیم فرزند خویش را به فرمان خدای بزرگ به قربانگاه فرستادی و بدان و آگاه باش که 
اسماعیلت هرگز از فرمان باری تعالی سرباز نمی زند و مرگ درراه خدا را جز سعادت نمی داند و زندگی را 

جز جهاد درراه عقیده درست نمی داند و شهادت را جزو بهترین نعمت های خداوند می دانم.
ای خواهران:  زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید و زینب گونه راه شهیدان 

را ادامه دهید و زینب وار با نامالیمات دست وپنجه نرم کنید.
ای برادران عزیز:  هوشیار باشید و غیر اسالم و قرآن به هیچ چیز دیگری فکر نکنید و شما هم سعی کنید که 

راه خدا را ترویج نمایید و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نفرمایید.

شهید حجت اهلل مطلبی جونقانی
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شهید رمضانعلی مولوی وردنجانی
شهید مولوی سی ام دی ماه 1337 در روستای وردنجان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش 
اهلل داد، کشاورز بود و مادرش چینی سلطان نام داشت. تا پایان مقطع ابتدایی درس خواند و به کشاورزی 
و کارگری مشغول شد. با پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل سپاه، وارد سپاه شد. سال 1361 ازدواج کرد 

و صاحب دو پسر شد.
چندین بار در جبهه حاضر شد و در عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان ذوالفقار شرکت کرد و در 
این عملیات زخمی شد. بیست و دوم بهمن 1364 در عملیات والفجر 8 با سمت فرمانده گروهان در 

اروندرود براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

وصیت نامه شهید رمضانعلی مولوی وردنجانی
شهادت می دهم بر وحدانیت خداوند بلندمرتبه و شهادت می دهم بر اینکه حضرت محمد )ص( فرستاده 
و پیامبر خداست و بعد از پیامبر اسالم دوازده امام معصوم که اولین آن ها حضرت علی ابن ابی طالب 
)ع( و آخرین آنان حضرت حجت ابن الحسن العسگری مهدی موعود که زنده و در حیات می باشند 
و به فرمان خدا روزی ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدالت خواهد نمود، امامان برحق اند. شهادت 
می دهم بر اینکه امام امت خمینی کبیر یار و یاور مستضعفان و نائب امام مهدی )عج( و پیشوای تمامی 

مسلمین زمان است.
پس از حمد و ستایش پروردگارم که مرا در چنین زمانی آفرید و چنین رهبری بزرگوار برای ما آفرید 
تا ما را راهنما باشد و در زمانی که انصاراهلل و یاران واقعی دین مبین خدا از یاوران دروغین جدا شده 
و میدان نبرد حق علیه باطل را ورطه آزمایش مردان الهی قرار داده است. اکنون که سرچشمه خونین 
شهیدان اسالم، بار دیگر در راه پرفراز و نشیبش در بستر مکتب خروشی تازه یافته است. خروشی که 
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یادآور حماسه شهیدان و شاهدانی است که از صدر اسالم تابه حال همواره به جامعه اسالمی و به اسالم 
تحرک بخشیده و درخت اسالم را آبیاری نموده اند.

شهیدانی چون سید و سرور آزادگان سیدالشهدا، حبیب ابن مظاهر، علی اکبر، علی اصغر و تمامی یاران 
باوفای حسین )ع( در کربال و شهدا مظلومی چون بهشتی عزیز همراه با 72 تن بی گناه در کشور اسالمی 
ایران تا شهدای خون رنگ و الله خیز خوزستان و تمامی شهیدانی که درراه حقیقت و فضیلت و برقراری 
عدل به شهادت رسیدند. اما در این زمان که بار دیگر فریاد حسین گونه امام امت این فرزند پاک زهرا 
که غریو هل من ناصر ینصرنی خود را سر داده است و جوانانی پاک از سالله یاران پاک حسین )ع( ندای 
او را پاسخ گفتند و به محراب شهادت نماز خود را برپا داشتند و عاشقانه به میعادگاه معشوق شتافتند 
و در این زمان نیز ما می بایست تداوم بخش راه آنان باشیم. و من بنا بر احساس وظیفه ای که در قبال 
خون شهیدان دارم و به عنوان یک نفر پاسدار اسالم به فریاد امام لبیک گفته و توانستم به یاری دین 

خدا بشتابم که امیدوارم این عمل من موردقبول خداوند قرار گیرد.

شهید رمضانعلی مولوی وردنجانی
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شهید سعید یداللهی فارسانی
می کرد  کشاورزی  سبزعلی  پدرش  آمد.  دنیا  به  فارسان  شهر  در   1344 تیرماه  دهم  یداللهی  شهید 
و مادرش صنم نام داشت. هم زمان با تحصیالت خود با حضور در محافل دینی و مذهبی از محضر 
روحانیون و علما دینی که به فارسان می آمدند بهره می برد. چندین بار از طرف بسیج در جبهه حاضر شد. 
با تشکیل گردان ذوالفقار به این یگان پیوست و در عملیات والفجر مقدماتی به خط دشمن زد و خوشبختانه 
آسیبی ندید. هفتم اسفند 1362، یک سال بعد با شرکت در عملیات خیبر در منطقه جزیره مجنون عراق 
براثر اصابت ترکش به سروصورت و گلوله به گردن، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.

گزیده ای از وصیت نامه شهید سعید یداللهی فارسانی
خداوند جهاد را مایه غیرت و سربلندی اسالم قرار داده است. بیایید دچار خطا نشویم و به اسالم و 
والیت فقیه ایمان آوریم و مجاهد حقیقی اسالم باشیم. سخنان امامان و آیات قرآن که در وصف شهید 
و شهادت و جهاد آمده الگو قرار دهیم. گالیه ای به بعضی مردم که همیشه می گویند این انقالب برای ما 
چه کرد؟ آیا از خودتان پرسیده اید که شما برای انقالب چه کردید؟ از آمدن فرزندانتان به جبهه جلوگیری 
نکنید، چراکه باید روزی جواب حسین )ع( و زینب را بدهید. ادامه دهنده راه شهیدان باشید و جواب این 
خون های ریخته شده را بدهید. به فکر آخرت باشید و از والیت فقیه که ادامه دهنده راه پیامبران و امامان 
است حمایت کنید. از فتنه های گمراه کننده دوری جویید. نماز را سبک نشمارید و بدانید که خودداری از 

گناه آسان تر از تحمل عذاب الهی است.
به پدر و مادرم توصیه می کنم در شهادت من گریه نکنید چون که باید جواب حسین و زینب را بدهیم 
اگر  و  بدانید  به خاطر خدا  مرا  رفتن  دید. پس  را  برادرش حسین  داغ  زینب  و  تن شهید  داغ 72  که 

می خواهید به حال من دلسوز باشید، راه مرا ادامه دهید.
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شهید علیرضا یزدانی
شهید یزدانی یکم فروردین 1343 در روستای چم زین از توابع بخش سامان شهرستان شهرکرد به دنیا 
آمد. پدرش خدامراد کارگر بود و مادرش مهری نام داشت. به گاه علم آموزی به مدرسه رفت و دوران ابتدایی 
را در زادگاهش سپری کرد و مقطع راهنمایی را به سامان آمد. کالس سوم راهنمایی بود که جنگ تحمیلی 

علیه ایران شروع شد و علیرضا سنگر دانش آموزی را رها کرد و داوطلبانه از طرف بسیج عازم جبهه شد.
چندین بار در جبهه حضور یافت و در عملیات والفجر مقدماتی در قالب گردان ذوالفقار به خط دشمن 
زد، که در این عملیات مجروح شد. بعد از بهبودی نسبی مجدداً عازم جبهه شد و در عملیات خیبر حضور 
داشت. وی سپس به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و بیست و پنجم مهر 1363 در منطقه 

میمک براثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدا شهر سامان قرار دارد.

وصیت نامه شهید علیرضا یزدانی
با درود و سالم بر ساالر شهیدان امام حسین )ع( و امام امت و شما امت ایران و مسلمان و بخصوص 
خانواده شهدا. امیدوارم به خدای بزرگ راهی را که انتخاب کرده و می روم موردقبول خدای بزرگ قرار 
گیرد. از پدر و مادرم معذرت می خواهم که نتوانستم قدری از زحمات آنان را جبران کنم. به جبهه آمدم 

تا خونم را درراه خدا برای اسالم بریزم و ریشه اختالف ها و کینه توزی ها و بی تفاوتی ها را بکنم.
امام می گوید: اختالف ها را کنار بگذارید، اختالف در بین شما برادران حزب اهلل مایه خشنودی دشمن 
به شما  توصیه  چند  مسلمان  به عنوان یک  است.  قرآن  و  اسالم  به  خیانت  اختالفات شما  و  می شود 
امت قهرمان دارم که: حقیقت را همیشه آشکار سازید که کتمان حق گناهی غیرقابل آمرزش است. از 
پرهیزگاران باشید و به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشوید. مبادا روزی عنان خود را به کف 
نفس و هوی و هوس دهید تا بر قلب و مغزتان چیره شود و ایمان شما را متزلزل گرداند. خون من درراه 

اسالم و قرآن ریخته شد و کسی حق ندارد از خون من سوءاستفاده کند.
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همایون امیرخانی شهرکی

تدبیر فرمانده
سرهنگ امیرخانی اهل شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد می باشد که در طول 8 سال دفاع مقدس 
بارها در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کردند. ایشان در خصوص چگونگی حضورش در 
جبهه و آشنایی خود با سردار شهید سهراب نوروزی می گوید: سال 1360 برای اولین بار و در عملیات 
شکست حصر آبادان به عنوان بسیجی شرکت داشتم. وقتی به اهواز رفتیم حدود یک ماه در آبادان و 
سپس به شرق کارون در محلی به نام کارخانه شیر پاستوریزه مشغول نگهبانی شدیم. بعد از مدتی به 

استخدام سپاه درآمدم و با حضور در پادگان غدیر آموزش های الزم را کسب کردیم.
عملیات محرم شروع شد که به اتفاق پنجاه شصت نفر از بچه های استان چهارمحال و بختیاری به 
منطقه موسیان رفتیم. بعد از عملیات محرم بود که تعداد زیادی از بچه های استان گرد هم آمدند تا 
یگان مستقلی با نام استان چهارمحال و بختیاری داشته باشند. با فراخوان نیروهای رزمنده استان از 
سایر یگان ها که بیشتر لشکر 14 امام حسین )ع(، 25 کربال و 17 علی بن ابی طالب بودند تشکیل گردان 
ذوالفقار کلید خورد. با تشکیل گردان مستقل ذوالفقار بچه های استان که تجربه بیشتری از جنگ داشتند 
دورهم جمع شدند و چون سهراب نوروزی را همه قبول داشتند، به عنوان فرمانده گردان انتخاب کردند. 
سهراب نوروزی از خصوصیات بارز ویژه ای برخوردار بود و همه احترام خاصی برای او قائل بودند. حتی 
حاج احمد کاظمی که فرماندهی لشکر 8 نجف را داشتند به توانمندی های او واقف بودند و او را از نیروها 

و افراد کم یاب لشکر می دانست. او معلم و اهل روستای چلیچه بود که به فنون نظامی مسلط بود.
با تشکیل گردان ذوالفقار از من و سردار شهید حسین شیرزاد خواستند تا هر یک از ما مسئولیت تسلیحات 
و منشی گردان را به عهده بگیریم. پس از مشورتی که صورت گرفت حسین شیرزاد به عنوان منشی و بنده 
هم تسلیحات گردان معرفی شدیم. گروهان ها آموزش های خود را شروع کردند و تقریباً به حد آمادگی 
رسیده بودند. استعداد گردان از هر نظر بسیار باالبود. وظیفه ما تجهیز گردان بود که می بایست موارد 
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موردنیاز آن ها اعم از تفنگ، فشنگ، خمپاره های 60 و 80 و دیگر مایحتاج نیروها را آماده کنیم. با مراجعه 
به تسلیحات تیپ تجهیزات مورد نیاز گردان را تهیه و در اختیار نیروها قرار دادیم. آن روزها جبهه ها حال 
و هوای عجیبی داشت. کالس های عقیدتی توسط مربیان باسواد و توانمند برگزار می شد. قبل از عملیات 
والفجر مقدماتی معنویت به اوج رسیده بود. قبل از این عملیات بود که بچه ها با حفر سنگرهای انفرادی 
شبیه قبر، نافله شب می خواندند. ازآنجایی که منطقه بسیار ناامن شده بود، از چند روز قبل از عملیات نیروها 
شب ها را در چادر بودند و روزها چادرها را جمع می کردند و در شیارها و اشکفت های موجود منطقه سپری 
می کردند. نزدیک عملیات شد، فرمانده گردان کالک عملیات والفجر مقدماتی را کشید و بچه ها را توجیه 
کرد. ازاینجاکه حرکت کردیم در مسیر جنگل های امقر قرار دارد و هدف نهایی را تصرف العماره می دانست. 

من با شهید نوروزی دو سه عملیات باهم بودیم که توانایی های باالی او را دیده بودم.
در مسیر محور گردان ذوالفقار پاسگاه های وهب و رشیدیه بودند. آخرین هماهنگی ها به عمل آمد و 
گردان آماده حرکت بود. نماز مغرب و عشا به جماعت اقامه شد. علیار طالبی اهل شهر جونقان نوحه ای 
در وصف حضرت علی اکبر خواندند. در گردان حال و هوای وصف ناپذیری به وجود آمده بود. رزمنده ها 
باهم وداع می کردند. وداع پدر و پسر نافچی "حاج علی محمد علی محمدی و بهنام محمدی " 
صحنه ای عجیب و دیدنی بود که همه را به یاد وداع امام حسین با فرزند رشیدش علی اکبر می انداخت 
از  نیروها  بود.  بسیار سخت  رمل  در  افتاد، حرکت  راه  به  گردان  بود.  افتاده  اتفاق  عاشورا  روز  در  که 
تپه ماهورها و سراشیبی های متعدد عبور کردند تا به پشت جنگل های امقر رسیدند. فرمانده پیشاپیش 

گردان حرکت می کرد. قدری تحمل کرد تا اینکه همه نیروهای گردان رسیدند. 
ازاینجا معبرهای مین و کانال های ایجادشده دشمن که درون آن ها سیم خاردار، قیر و... دیگر موانع 
به کاربرده بودند، شروع می شد. گروه تخریب در تالش بود تا معبر را باز کند. قدری از معبر مین هنوز 
باقی مانده بود. وقت برای خط شکنان غنیمت بود و هر چه سریع تر می بایست از این محل عبور کنند. از 
مقر فرماندهی تماس گرفتند که نیروها به حرکت خود ادامه بدهند و منتظر نمانند. فرمانده دوراندیش و 
توانمند ذوالفقار این موقعیت را هم از قبل پیش بینی کرده بود. از بین نیروهای گردان، گروهی را با نام 
جانبازان تشکیل داده بودند تا با تأمین تجهیزات موردنیاز برای گذر از میدان مین و کانال های عمیق 
دشمن، گردان بتواند با کمترین تلفات از این معبرها عبور کنند. این گروه که حدود پانزده نفر بودند، 
وظیفه داشتند تا قبل از رسیدن گردان موانع را برطرف کنند و مسیر حرکت را برای رزمندگان آسان 
نمایند. توقف نیروها در این محل تلفات زیادی را در بر داشت. از فرماندهی لشکر حاج احمد کاظمی 

پیغام رسید که نیروها هرچه زودتر از این معبر عبور کنند.
شب اول عملیات بود و ما هم گردان خط شکن بودیم. ازآنجایی که میدان مین و معبرها کامل باز نشده 
بود، تعدادی از بچه ها جان فشانی کردند و با گذر از روی مین ها مسیر عبور را باز کردند. عراقی ها از زمین 
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با ایجاد کانال ها و به کارگیری سیم های خاردار حلقوی، مین گوجه ای،  نهایت استفاده را کرده بودند 
ضدنفر، وایبر، کششی و ضد کششی بیش از دو کیلومتر مانع ایجاد کرده بودند. می بایست هرچه زودتر 
از این مهلکه خارج می شدند تا تلفات کمتری به بچه ها وارد می شد. با همه مشکالت خدا خواست تا 
بچه ها از موانع عبور کنند که همه این ها باتدبیر شهید نوروزی بود که با شجاعت وصف ناپذیر و شرح 
صدری که داشتند، توانستند بچه ها را از موانع عبور دهند. تعدادی از بچه ها مجروح و شهید شده بودند. 
شهید نوروزی هم براثر موج انفجار و ترکش خمپاره مجروح شده بود اما با همه این اوصاف پیشاپیش 
گردان حرکت می کرد که حدوداً ساعت دو و سه نیمه شب به جاده آسفالت رسیدند. قبل از رسیدن ما 
به جاده آسفالت، تعدادی از بچه ها به همراه فرمانده رسیده بودند و در حال پدافند بودند. حدوداً ساعت 
هشت و نه بود که ماهم به اتفاق تعداد دیگر از نیروها به شونه آسفالت رسیدیم. این موقعیت از اهداف 

اول مرحله اول عملیات بود که گردان به خوبی به آن دست یافت.
نیروها گفتند که  به  اثنی آقای ردانی پور فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( رسید و خطاب  در همین 
"احسنت به گردان ذوالفقار، درود بر پدر و مادر آن ها که با سرعت عمل خوب خود 
توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند" که با افتخار باید گفت اگر گردان ذوالفقار در این عملیات 
درخشید به خاطر تدبیر شهید نوروزی بوده است. به دنبال گردان ذوالفقار، گردان مقداد هم که پایین دست 
ما بودند به موانع برخوردند و برای رسیدن به اهداف خود مجبور شدند از مسیر گردان ذوالفقار حرکت کنند. 
گردان فتح به فرماندهی آقای کریمی هم که قرار بود هلی برد کند روی توپخانه های عراق موفق به این 

عمل نشد. تا ظهر در همان منطقه بودیم که از طرف ستاد دستور به عقب نشینی دادند.
در این عملیات 43 نفر از نیروهای گردان ذوالفقار به شهادت رسیدند که تعدادی از آن ها که تا جاده 
قاسمی،  بهمن  موسوی،  اسداهلل  سید  شهرانی،  وهاب  علی محمدی،  بهنام  ازجمله  بودند،  رفته  آسفالت 
محمدرضا رفیعی، ابراهیم خدادادی و... هنگام عقب نشینی مفقود شدند و پیکر آنها در منطقه جا ماند. با 
پدافندی که صورت گرفت، هرچند تعدادی از بچه ها مجروح و یا به شهادت رسیدند اما موفق شدند به 
عقبه خط برگردند. در این عملیات تنها یگانی که توانست به اهداف خود دست پیدا کند گردان ذوالفقار بود 
که حاج احمد در جمع بندی عملیات به اوصاف گردان می پردازد و می گوید: اگر من سه گردان مثل گردان 
ذوالفقار داشتیم می توانستیم بصره و العماره را تصرف کنیم. اما تاکنون به این گردان پرداخته نشده که 

ضرورت ایجاد می کند که به فداکاری ها و عظمت آن پرداخت.
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حاج محمد کیانی هرچگانی )جمعلی(

ناکام از عملیات
حاج محمد کیانی معروف به جمعلی، اهل روستای هرچگان از توابع شهرستان شهرکرد در خصوص 
گردان ذوالفقار و آشنایی خود با فرمانده گردان و حضورش در جبهه ها می گوید: چند روزی بیشتر از جنگ 
نگذشته بود که به اتفاق تعدادی از بچه های استان به اهواز و ازآنجا به شوش رفتیم. آشنایی ما هم با شهید 
نوروزی در منطقه شوش بود. حدود یک سال اول جنگ منطقه شوش در اختیار بچه های چهارمحال و 
بختیاری بود. تقریباً دو سال از جنگ گذشته بود که استان ما یگان رزم مستقلی نداشت. نیروهای استان 
هم که به جبهه اعزام می شدند بیشتر در محلی به نام گلف می رفتند. گلف پایگاهی بود تحت نظر سپاه 
اعزام  به منطقه جنوب  نیروهایی که  اغلب  به عهده داشت.  آقای جدی  را  خوزستان که مسئولیت آن 
می شدند پس از سازمان دهی بین یگان ها تقسیم می شدند. نیروهای استان هم بیشتر در یگان های 25 

کربال، 8 نجف، 14 امام حسین و یا 17 علی بن ابیطالب بودند که اوایل من در 25 کربال بودم.
پس از مدتی مسئولیت آموزش نیروهای استان به عهده من گذاشته شد. بعد از عملیات محرم و تقریبًا 
اواخر پاییز بود که به استان پیام رسید، سردار شهید سهراب نوروزی یک گردان به نام ذوالفقار تحویل 
گرفته و نیاز به نیروهای باتجربه برای کادر گردان دارد. ما آموزش را تعطیل کردیم و به اتفاق حدود 20 
نفر بچه های استان ازجمله شهید آقابزرگی به طرف اصفهان و سپس به منطقه اعزام شدیم. به مقر استقرار 
گردان رفتیم و خود را به کاکا1 سهراب معرفی کردیم. پس از دو سه ساعت استراحت جلسه برپا شد. مسئول 
گردان به عهده شهید نوروزی بود و با توجه به شناختی که ایشان از بچه ها داشتند مسئولیت های آن ها را 
مشخص کرد. سید تقی احمدی و شهید زغیرزاده به عنوان معاون اول و دوم گردان معرفی شدند. من و 
سهراب ایزدی و شهید ایرج آقابزرگی را به عنوان فرماندهان گروهان ها معرفی کردند. من هم عباس کیانی 

1 . کاکا به برادر بزرگرت و یا معتمد یک طایفه یا محل می گویند که همه رزمندگان استان سهراب نوروزی را به کاکا صدا می زدند
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را به عنوان جانشین گروهان معرفی کردم. گروهان ما حدود هفتاد نفر بود که آموزش ها را شروع کردیم. 
دو سه روز گذشت که تعدادی از بچه های شهرستان فارسان رسیدند. از اونجایی که ما را می شناختند، به 

گروهان ما ملحق شدند و آمار گروهان ما بیش از 90 نفر شد. آموزش ها را ادامه دادیم. 
ایام دی ماه و هوا بسیار سرد بود. حدوداً ده روز مانده به عملیات، شهید بقایی که طراح عملیات بود به 
شهادت رسید. بعد از شهادت وی منطقه لو رفته بود و توپخانه ها و هواپیماهای عراق هرروز سه چهار مرتبه 
منطقه و چادرهای گردان را زیر آتش می گرفتند. برای حفظ جان بچه ها از تیررس دشمن، هرروز بعد از 
نماز صبح چادرها را جمع می کردیم و نیروها دسته دسته در مناطق اطراف و شیارها پناه می گرفتند و شب ها 
به مقر گردان برمی گشتیم و چادرها را برپا می کردیم. فقط یک چادر استتار شده را که مربوط به تدارکات 
بود جمع نمی کردیم. کاکا سهراب، کادر گروهان به گروهان را جمع می کرد و جلسه می گرفت بچه ها را 
توجیه می کرد. در جلسه ای که 72 ساعت قبل از عملیات در چادر تدارکات نشسته بودم، یه لحظه دیدم که 
پایم داغ شد. اول فکر کردم که چای یا آب جوش روی پایم ریخته، بعد متوجه شدم که تیر به پایم اصابت 
کرده. گفتم بچه ها من تیر خوردم! بچه گفتند؛ خودتا مسخره کردی، تیر کجا بود؟ وقتی نگاه کردند تیری 
که از تفنگ یکی از نیروهای خودی که مسابقه نشانه گیری گذاشته بودند و با علم به اینکه کسی در چادر 
نیست و غافل از اینکه در چادر جلسه برپاست، به طرف چادر شلیک کردند که به پای من اصابت کرد. من 
که دوست نداشتم برای درمان به بیمارستان بروم، بلکه بتوانم در عملیات شرکت کنم؛ اما با اجبار دوستان 
ما را به بیمارستان اندیمشک اعزام کردند. این گونه شد که توفیق حضور در عملیات از ما گرفته شد و از 

عملیات ناکام ماندیم.
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سید غالمرضا علمدار کمک بیسیم چی گردان

یک چشم برهم زدن
سید غالمرضا علمدار فرزند سید آقا متولد 1345 در شهر فرخشهر می باشد که همراه گردان ذوالفقار 
در عملیات والفجر مقدماتی به عنوان کمک بیسیم چی گردان حضور داشت. وی از حضور خود در جبهه 

و نحوه تشکیل گردان ذوالفقار چنین می گوید:
من کالس اول هنرستان در رشته فنی برق و 16 سال داشتم که به جبهه اعزام شدم. ابتدا ما را به 
دوکوهه شهر اندیمشک و از آنجا به دهلران و سپس به فکه اعزام کردند. در اوایل جنگ بچه های استان 
چهارمحال و بختیاری که به جبهه اعزام می شدند، برای حضور در خط مقدم و یا شرکت در عملیات های 
که  می گذشت  جنگ  از  سالی  دو  تقریبًا  می شدند.  سازمان دهی  یگان ها  و  لشکرها  سایر  در  مختلف 
بچه های استان به این فکر افتادند تا نیروهای استان در یک یگان کنار هم باشند. اواسط سال 1361 بود 
که گردان ذوالفقار متشکل از بچه های استان تحت فرماندهی لشکر 8 نجف تشکیل شد. فرمانده لشکر 
8 نجف سردار شهید احمد کاظمی بود و فرماندهی گردان هم به عهده سردار شهید سهراب نوروزی از 

بچه های روستای چلیچه گذاشته شد.
سهراب نوروزی فرمانده ای باتقوا و مسلط به فنون جنگ بود که سیدتقی احمدی را به عنوان معاون گردان 
انتخاب کرد. این گردان متشکل از سه گروهان که؛ گروهان یک به فرماندهی سهراب ایزدی، گروهان 
دوم به فرماندهی جمعلی کیانی1 و گروهان سوم به فرماندهی ایرج آقابزرگی بود. مقر این گردان در فکه 
بود. بنده هم یک عضو کوچک از این گردان، به عنوان کمک بیسیم چی در خدمت گردان بودم. چند روزی 
را که در مقر بودیم با آموزش های نظامی و کالس های عقیدتی پشت سر گذاشتیم تا اینکه شب عملیات 
والفجر مقدماتی فرارسید. بچه ها را سوار بر کامیون ها کردند و به نزدیک جنگل های امقر بردند. روز قبل 
از عملیات را در سنگرهایی که خودمان آماده کرده بودیم، به شب رساندیم. بعد از نماز مغرب و عشا برای 

1 . قبل از عملیات جمعلی کیانی مجروح شد و مسئولیت گروهان به دوش عباس کیانی گذاشته شد.
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انجام عملیات حرکت کردیم. من به عنوان کمک بیسیم چی همراه بیسیم چی گردان )داود امامی( به اتفاق 
شهید نوروزی حرکت کردیم و بچه های گردان هم به ستون پشت سر ما می آمدند. ما چون بیسیم چی 
گردان به تیپ بودیم باید همراه فرمانده گردان حرکت می کردیم. چندساعتی را که حرکت کردیم به موانع 

عراقی ها که میدان مین و کانال های حفرشده باسیم های خاردار بود، روبرو شدیم.
 به دنبال معبری برای عبور از میدان مین بودیم که نیروهای عراقی متوجه حضور ما شدند. از شواهد 
چنین برمی آمد که آن ها متوجه شده بودند ما می خواهیم عملیات کنیم. نیروهای عراقی با سالح های ضد 
هوایی چهار لول بچه ها را به گلوله بستند. بچه ها سنگر گرفتند اما به قدری شلیک رگبار گلوله های دشمن 
زیاد بود که اصاًل نمی شد حرکت کرد. سید تقی احمدی در مشورت با فرمانده گفت: اگر اینجا ماندیم همه 
بچه ها قتل عام خواهند شد. در همین حال تعدادی از بچه ها بالدرنگ به میدان مین زدند و راه را برای عبور 
نیروها باز کردند. در عبور از میدان مین تعدادی از بچه ها شهید و تعداد زیادی هم زخمی شدند. براثر اصابت 

ترکش خمپاره ای که به سمت ما شلیک شد من از ناحیه کتف مجروح شدم.
شهید نوروزی وقتی متوجه شد که من مجروح شده ام، یکی از امدادگران را به سراغ من فرستاد و خودشان 
به سمت جلو حرکت کردند. امدادگر زخم مرا به وسیله باند بست و یک گونی از سنگرهای کمین عراقی ها 
را هم برای در امان ماندن از تیررس دشمن مقابل من قرارداد و همراه نیروها حرکت کرد. ساعت حدود 2 
نصف شب بود و خون زیادی از من رفته بود. از هوش رفته بودم، ناگهان متوجه صدای بلدوزری شدم که 
خاک ریز درست می کرد. هوا گرگ ومیش بود و هنوز روشن نشده بود که دیدم بلدوزر به طرف من می آید. 

با هر زحمتی بود خود را داخل کانالی که در همان نزدیکی بود انداختم. 
هوا کم کم روشن می شد، من که توان جابجایی را نداشتم و چشمانم روی هم بود، یک لحظه حس کردم 
دو نفر باالی سرم ایستاده اند و باهم صحبت می کنند یکی از آن ها می گفت این که شهید شده؛ وقتی این 
صحبت را شنیدم به سختی چشم هایم را برای یک لحظه باز و بست کردم که آن دو نفر امدادگر متوجه 
زنده بودن من شدند و مرا به پشت خاک ریزی که از قبل تدارک دیده بودند انتقال دادند و همراه مجروحان 
زیادی که آنجا بودند به وسیله یک وانت به بیمارستان انتقال دادند. در این فاصله جویای عملیات شدم 
که همان شب بچه ها توانسته بودند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند، اما چون سایر یگان ها 
نتوانستند خوب عمل کنند، گردان ذوالفقار در محاصره عراقی ها قرار گرفت. اینجا بود که با درایت و توانایی 
فرماندهی خوب شهید نوروزی، هرچند تعدادی از بچه ها شهید و مجروح شدند اما گردان از محاصره 

عراقی ها خارج شد.
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سید احمد اتابک اهل و ساکن فرخشهر

طناب سبز
 سید احمد اتابک کارمند مخابرات بود که از سال 1360 بارها از طرف بسیج در جبهه های نبرد جنوب و 
غرب کشور حضور یافت. وی به عنوان بیسیم چی در بیشتر عملیات ها شرکت داشت. او در خصوص چگونگی 
پیوستن خود به گردان ذوالفقار و حماسه آفرینی آن در عملیات والفجر مقدماتی می گوید: سال 1360 یک دوره 
آموزش تحت " عنوان بیسیم چی های قدس " در پادگان غدیر اصفهان برگزار کردند که من هم از طرف 
سپاه استان چهارمحال و بختیاری به این دوره آموزشی معرفی شدم. از سال 1360 تا آخر جنگ هر وقت جبهه 
می رفتم چه در عملیات ها و چه در خط پدافندی به عنوان بی سیم چی بودم. در عملیات های مختلف؛ رمضان، 
محرم، والفجر مقدماتی و... شرکت داشتم و بیسیم چی؛ سردار شهید گوسفندشناس، سردار زاهدی، سردار 
شهید نوروزی، شاهمراد، حاج جمعلی و فرماندهان دیگر بودم که در طول جنگ هشت بار هم زخمی شدم.

از عملیات ما بیست نفری بودیم  در عملیات والفجر مقدماتی بیسیم چی شهید نوروزی بودم. قبل 
که از طرف بسیج به وسیله یک دستگاه مینی بوس به منطقه ای به نام نیسان که تقریبًا پشت ارتفاعات 
اهلل اکبر بود، اعزام شدیم. گردان ذوالفقار تشکیل شده بود. به عنوان بیسیم چی در گردان سازمان دهی 
شدم. گردان دو معاون داشت، یکی سید محمدتقی احمدی شیخ شبانی بود و اون یکی1 را فراموش 
کردم. گردان سه گروهان بود که فرمانده گروهان ها؛ کیانی، ایزدی و شهید آقابزرگی بود. مدتی را 
به آموزش های مختلف که بیشتر عقیدتی بود، پرداختیم. از چند روز قبل از عملیات شب ها را در چادر 
بودیم و صبح که می شد چادرها را جمع می کردیم و در منطقه پخش می شدیم. به خاطر ناامن بودن 
منطقه شب ها به آموزش های نظامی و عملیاتی و پیاده روی که گاها به 10 الی 20 کیلومتر می رسید، 
می پرداختیم. منطقه ای که قرار بود عملیات شود، دشمن کانال های متعدد ایجاد کرده بود. برای آمادگی 
به وسیله  و  بودند، عبور می کردیم  ایجاد کرده  منطقه  در  کانال های فرضی که  و  موانع  از  نیروها هم 
برانکاردها، نردبان ها و تخته هایی که همراه داشتیم؛ طریقه عبور از موانع و کانال ها را آموزش می دیدیم. 

یک شب قبل از عملیات ما را بردند به جایی به نام تک درخت، که اتفاقًا یک درخت بیشتر نبود. 
در این مدت نیروهای اطالعات و عملیات هم با ما همراهی می کردند. بعد از نماز مغرب و عشاء و تحویل 

1. رسدار شهید عبدالصاحب زغیرزاده احمدی اهل اهواز بود.
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جیره جنگی حرکت کردیم برای عملیات. من به اتفاق شهید نوروزی جلو ستون حرکت می کردیم تا اینکه 
رسیدیم به جایی که میخی به زمین فرود کرده بودند. از این میخ طناب های رنگی قرمز، سبز، سفید و غیره 
عبور داده بودند که به محور عملیاتی منتهی می شدند. محور عملیاتی گردان ذوالفقار با طناب سبزرنگ 
مشخص می شد. به دنبال طناب سبزرنگ حرکت کردیم. حدود 150 متری که رفتیم ناگهان به طناب قرمز 
برخورد کردیم و طناب قرمز شد. با ستاد تماس گرفتیم که طناب قرمز شد! گفتند 45 درجه برگردید به 

سمت راست ادامه بدید دوباره به طناب سبز خواهید رسید، حرکت کنید تا به معبر برسید.
این کار را انجام دادیم و حرکت کردیم تا به میدان مین رسیدیم. نیروهای تخریبچی که بیشتر از 
بچه های یزد بودند، در حال باز کردن معبر بودند. از مقر فرماندهی مدام تماس می گرفتند و از موقعیت 
محور و نیروها سؤال می کردند. هنوز معبر باز نشده بود. شهید نوروزی نیروها را در پشت معبر میدان 
مین مستقر کرده بودند که مجدداً از مقر فرماندهی تماس گرفتند. شهید نوروزی موقعیت نیروها و محور 
عملیاتی را برای آن ها اعالم کرد. هنوز میدان مین باز نشده بود که آتش دشمن شروع شد. دشمن 
نورافکن هایی را در منطقه رها می کرد که اول آسمان را روشن می کرد و ناگهان روی سر نیروها فرود 
می آمدند. شرایط خیلی سخت شده بود و تیربارهای دشمن شروع به تیرباران کردند. حدوداً 50 متر از 

میدان مین باقی مانده بود و دشمن متوجه عملیات شده بود.
از  نوروزی گفتند که یکی  به شهید  از فرماندهی تماس گرفتند و  بود.  موقعیت بسیار حساس شده 
گروهان ها را بکشید داخل میدان مین. اولین گروهان به فرماندهی سهراب ایزدی بود که به میدان مین 
زدند. نفر اول خود فرمانده بود که حرکت کرد و دستش نیز آسیب دید. با شهید و مجروح شدن تعدادی 
از بچه ها معبر باز شد. ما به حرکت خود ادامه دادیم تا به کانال اول رسیدیم. به ما گفته بودند که در 
کانال ها سیم خاردار و قیر و موانع دیگر قرار داده اند. فرصت برای نصب پل وجود نداشت. بچه ها سریع 
به وسیله برانکاردهایی که روی سیم های خاردار قرار دادند از کانال اول گذشتند. ارتفاع کانال حدود یک 
و نیم تا دو متر بود. هرچند نرده بان در این کانال ضروری و به کار می آمد، اما بچه ها برای اینکه زودتر 
به اهداف خود برسند، یکدیگر را می گرفتند و از داخل کانال باال می کشیدند. کانال دوم را هم به همین 
طریق رد کردیم. بین کانال دوم و سوم در حرکت بودیم که اصابت یک گلوله توپ یا خمپاره که در 

کنار شهید نوروزی خورد، ترکش آن آنتن بیسیم مرا قطع کرد و بیسیم قطع شد. 
شهید نوروزی هم مثل افرادی که تشنج می کنند بدنش شروع کرد به لرزیدن؛ او را موج گرفته بود. 
کنارش نشستم و بهش گفتم تکلیف چیست، چکار کنم؟ که به من گفت برو سراغ سید تقی، برو سراغ 
سید تقی. برگشتم به عقب تا برم سراغ سیدتقی و قضیه را به او بگویم. تا نزدیک کانال دوم که رسیدم، 
دیدم سید تقی هم داره میاد که پایش تیر خورده ولی خودش متوجه نشده بود. نزدیک سید که شدم 
وضعیت را باهاش در میان گذاشتم. او چند تیر خورده بود! یکی به کتفش اصابت کرده بود، یکی دیگر 
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به پای چپش خورده بود و از ران پای راستش بیرون زده بود. تیرها از گوشت بدن سید عبور کرده بودند 
و به استخوان نخورده بود که آسیب برساند.

براثر خونریزی ها بدنش داغ شده بود اما متوجه نبود که تیر خورده. مدام می گفت برو سراغ سهراب 
نوروزی، گفتم سید گلوله زد و فکر کنم سهراب موج گرفته بود و به من گفت که بیام سراغ شما؛ که 
سید دوباره گفت برو سراغ سهراب، برو سراغ سهراب. دوباره برگشتم به طرف سهراب، وقتی به سهراب 
رسیدم دیدم بلند شده و نشسته بود. سراغ بچه ها را گرفت، من هم موقعیت نیروها را که برایش گفتم، 
بلند شدیم و حرکت کردیم. از کانال سوم راحت تر از کانال های اول و دوم هم گذشتیم و نرسیده به 
جاده آسفالت، یه ترکش خمپاره اصابت کرد به سرم و من اونجا زخمی شدم. یه ترکش هم به پیشانی 
سهراب اصابت کرد. با بدن مجروح به حرکت خود ادامه دادیم تا حدوداً ساعت دو و سه نصف شب بود 

که به جاده آسفالت رسیدیم. 
جاده حدود یک متر از سطح زمین باال بود و هیچ گونه خودرو و یا نیروی عراقی نبود. از سر من خون 
می آمد، شهید نوروزی خیلی نگران من بود گفت سیداحمد بلند شو برو عقب! از سرم خون می آمد اما 
می تونستم راه بروم، گفتم تو چکار می کنی؟ گفت؛ کار با من نداشته باش فقط خودتو به سید تقی 
برسون و بگو من کنار جاده آسفالتم، بچه ها را هدایت کن تا بیایند اینجا استقرار پیدا کنند. سید تقی 
را اطالع دادم و موقع برگشت به کانال دوم که رسیدم خیلی از بچه ها شهید و یا مجروح شده بودند و 
آن ها را در کانال قرار داده بودند. گروه های امدادگر که یک دسته از گروهان شهید آقابزرگی بود داشتند 
به مجروحین می رسیدند. هوا روشن شده بود و نم نم بارون هم می زد. یه تانکر اونجا بود که برای نیروها 
آب آورده بود. وقتی می خواست به عقب برگردد تعدادی از زخمی ها به وسیله همون تانکر حدود پانصد 

متری به عقب آمدیم که به نیروهای امدادگر و محل استقرار آمبوالنس ها رسیدم.
از اونجا ما را به بیمارستان صحرایی آوردند و پس از یه سری اقدامات اولیه به بیمارستان قم انتقال 
دادند. پس از مدتی که در بیمارستان قم بستری بودم، بهبودی نسبی حاصل شد و مرخص شدم. زمان 
زیادی نگذشته بود که قرار شد عملیات والفجر یک شروع شود. هرچند گردان ذوالفقار نیروهای زیادی 
نداشت، اما دوباره در همان گردان سازمان دهی شدیم و در عملیات والفجر یک به فرماندهی سردار 

نوروزی به خط دشمن زدیم.
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مرحوم عبداهلل ارهفت دهکردی

هدف واال
اواسط سال 1360 بود که در منطقه عمومی شوش دزفول با سهراب آشنا شدیم. او یک آموزگار بود 
که پس از طی آموزش نظامی از طرف بسیج به جبهه اعزام شد. شهید نوروزی تنها یک فرمانده گردان 
نبود، بلکه عالوه بر مسئولیت های رزمی و نظامی که به عهده داشت و به خوبی بچه ها را هدایت می کرد؛ 

یک مربی اخالق و استاد معارف بود که آنی از آموزش های دینی و معنوی از نیروها غافل نمی شد.
شب عملیات والفجر مقدماتی را هیچ گاه فراموش نمی کنم که شهید با چشمانی گریان از نیروهای 
تحت امر خویش حاللیت می طلبید و می گفت: برادران در این مدت که در حال آموزش بودید، ممکن 
است شما را اذیت کرده باشم. هرچند این کار برحسب وظیفه و بیشتر به خاطر سالمتی شما بود. اما شاید 
امشب بیشتر شما به شهادت برسید، از شما می خواهم که مرا ببخشید! بنده به ایشان گفتم درراه دفاع 
از اسالم بینش اسالمی مهم تر از تاکتیک های نظامی است. همان طور که پیامبر بزرگ اسالم از اولین 

استقرار حکومت اسالمی خویش و اولین جنگ های نظامی خود علیه کفار این چنین رفتار می کردند.
پس سرمشق می گیریم که بنا به گفته پیامبر و قرآن و ائمه معصومین و نیز احادیث دفاع نظامی درراه 
آرمان های اسالم جهاد اصغر محسوب می شود، درصورتی که مبارزه با هوای نفس در درجه اول قرار 
دارد. شهید نوروزی بر این باور بود که پیش از اینکه در راه هدف کشته شویم باید کاماًل از لحاظ معنوی 

پاک و مبرا شده باشیم.
شهدا ما به جز هدف اصلی خود که رضای خداوند در جهت انجام دستورات او با تبعیت از ولی زمان 

خود بود ، به هیچ چیز دیگر فکر نمی کردند.
همین شهید نوروزی در عملیات والفجر مقدماتی باوجوداینکه موج گرفته بود و دست راستش براثر 
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ترکش آرپی جی 7 مجروح شده بود و گردانش در محاصره قرار داشت؛ اما برای انجام وظیفه خود که 
حرف امام روی زمین نماند پیشاپیش گردان در تالش بود و گردان را هدایت می کرد. هرچند در آن 
عملیات گردان به اهداف خود رسید، اما با توجه به عدم الحاق یگان های مجاور، از طرف ستاد اعالم 
کردند، نیروهایی که مانند گردان ذوالفقار به خط مرزی و اهداف خود رسیده بودند، عقب نشینی کنند.

هنگام عقب نشینی ، با نیروهای دشمن که اغلب سودانی بودند ، از سنگرهای بتونی نظامی چال موشی 
و تودرتو بیرون می آمدند و با نیروهای ایران درگیرمی شدند. گردان ذوالفقار هم که در محاصره قرار 
داشت هرچند تعداد زیادی از بچه ها مجروح شدند اما با درایت و فرمانده ای شهید نوروزی به عقب 
هدایت شدند، که نسبت به سایر یگان ها کمترین تلفات را داشتند. نسل های حال و آینده باید بدانند که 
جوانان ایران در هشت سال دفاع مقدس عاشقانه برای اسالم و انقالب جان فشانی کردند و اجازه ندادند 
یک وجب از خاک ایران در دست دشمن باقی بماند. خداوند ما را از پیروان حقیقی این عزیزان قرار 
دهد. عبداهلل ارهفت در طول هشت سال دفاع مقدس در اکثر عملیات ها حضور داشت. از ناحیه سر و 
کمر و پاها مجروح شد. وی پس از چند سال تحمل رنج و درد مجروحیت خود سرانجام بیست و پنجم 

سال 1385 دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت.
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سرهنگ ایوب زمانی

ذوالفقار قوت قلب بچه ها
 حاج ایوب زمانی اهل شهر گندمان1 است که با تشکیل سپاه وارد این نهاد انقالب شد. حاج ایوب با 
شروع جنگ تحمیلی بارها در جبهه های جنوب و غرب کشور داوطلبانه حضور یافت و در عملیات های 
معاون  به عنوان  و  داشت  مؤثری  نقش  ذوالفقار  مستقل  گردان  شکل گیری  در  کرد.  شرکت  مختلف 
گروهان دوم در عملیات والفجر مقدماتی حضور داشت. وی با درجه سرهنگی از سپاه بازنشست شد و 
در دانشگاه شهرکرد مشغول به تدریس می باشد. ایشان در خصوص حضور خود در جبهه و آشنایی با 

سردار شهید نوروزی و هم چنین شرکت در عملیات والفجر مقدماتی چنین می گوید:
 آشنایی ما با سردار شهید سهراب نوروزی، برمی گردد به سال 1360 که به اتفاق عده ای از برادران بسیجی 
از سراسر استان برای آموزش نظامی به پادگان غدیر اصفهان رفته بودیم. شهید نوروزی تا زمان شهادت 
لحظه ای از خط امام و انقالب نلغزید و مطیع امر والیت بود و خود را ذوب در والیت می دانست. عالقه 
ویژه ای به امام زمان )عج( و امام امت داشت و همیشه اشعاری از امام زمان ورد زبانش بود. بارها در جلسات 
عقیدتی و برنامه های مذهبی شاهد حاالت عرفانی و انقطاعی ایشون بودم که احساس می کردیم در آن 
جلسه حضور ندارد. بعد از عملیات فتح المبین و شهادت سردار حسینعلی ترکی، این شهید بزرگوار یه حالت 
انتظار در درونش به وجود آمده بود. هرچند حاالت ویژه ای از قبل داشت اما می توان گفت بعدازاین موضوع 

تقویت شد، تا اینکه در عملیات خیبر به شهادت رسید.
جبهه  به  بیشتر  تحمیلی،  جنگ  اوایل  در  بختیاری  و  چهارمحال  سلحشور  و  دلیر  رزمندگان  اعزام   
»شوش« انجام می گرفت. تا اینکه عملیات مقدس »فتح المبین« شروع شد. در همین حین صحبت از 

1.  گندمان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری و از توابع شهرستان بروجن می باشد.
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شکل گیری تیپ 17 علی بن ابیطالب )ع(، پیش آمد، سردار »شهید حسینعلی ترکی«1  به عنوان فرمانده 
پذیرفته  مسئولیت  شلیبیه  منطقه  در  ترکی  جانشین شهید  به عنوان  نوروزی  و شهید  معرفی  تیپ  آن 
که پس از مدتی کوتاه برادر ترکی به فوز عظمای شهادت نائل آمدند. ازاین پس فرماندهی نیروهای 
چهارمحال و بختیاری در جبهه شوش را شهید نوروزی به عهده گرفت. در همین عملیات نیز عده ای از 
برادران چهارمحال در لشکر 25 کربال و عده ای هم درشوش وعده ای دیگر در لشکر 14 امام حسین )ع( 
و لشکر 8 نجف اشرف حضور داشتند و به طورکلی باید گفت نیروها پراکنده بودند. بااین وجود میل باطنی 
آن ها این بود که به گونه ای واحد و یکپارچه در کنار هم قرار بگیرند. البته این امر فراهم نشد، تا بعد از 
عملیات بیت المقدس. عده ای از برادران تصمیم گرفتند تا با انتخاب و گزینش نیروهای زبده جهت باال 
رفتن نتیجه کار، در لشکری متمرکز گرد هم آیند. الزمه این امر آن بود تا فرماندهی مجزا و واحدی، 
داشته باشند. در بین برادران به طور مشخص، از همه واالتر و کامل تر »شهید نوروزی« بود. برادران 
دور شهید حلقه زدند و با حالت تواضع خواستار فرماندهی این شهید بزرگوار شدند. تقریبًا اواخر عملیات 
محرم بود که این تشکل در قالب 170 الی 180 نفری تحت فرماندهی شهید نوروزی شکل خود را 
پیدا کرد. البته گفتنی است همین تشکل بعدها خمیرمایه شکل گیری گردان صف شکن و حماسه آفرین 

»ذوالفقار« به مرحله ظهور خود رسید.

گردان ذوالفقار در تیپ 2 مالک اشتر از لشکر مقدس نجف اشرف تحت فرماندهی شهید نوروزی و 
برادران عزیز دیگری همچون: سردار شهید »ایرج آقابزرگی«، شهید بهرامی و دیگر عزیزان درخشید و 
نقش قابل توجهی را ایفا کرد. در هر حمله گردان قهرمان ذوالفقار به عنوان یکی از گردان های خط شکن 
وارد عملیات می شد و موانع ایجادشده چون میدان های مین،  آتشبارهای سنگین و... همه و همه را درهم 
می شکست و درنهایت به پیروزی می رسید. این مهم میسر نبود مگر اینکه در سایه فرماندهی دقیق و 
نکته سنج اتفاق می افتاد. یادم هست در اواخر شب عملیات والفجر مقدماتی زمانی که مسلسل ها و چهار 
لول های دشمن بی وقفه کار می کرد و برادران رزمنده را به شهادت می رساند، شهید نوروزی به شهید 
عزیز »عبدالصاحب زغیرزاده« مأموریت داد که چهار لول دشمن را که هرلحظه آتش آن بر روی بچه ها 
زیادتر می شد، خاموش کند تابه این طریق خط سریع تر شکسته شود. این شهید عزیز بااینکه چند گلوله 
به بدنش اصابت کرد، با کمک »  شهید بهرام بهرامی«، توانست چهار لول دشمن را خاموش کند. به 

این طریق خط شکسته شد.
 گردان ذوالفقار باعث قدرت، تقویت روحیه و قوت قلب بچه های رزمنده استان گردید. بعد از عملیات 
والفجر مقدماتی،  همین گردان پایه و اساس تشکیل تیپ مقدس »قمر بنی هاشم« قرار گرفت تا ذوالفقار 
1.  شهید حسینعلی ترکی اهل روستای هرچگان در ششم مهرماه 1327 به دنیا آمد و ششم بهمن 1360 با مسئولیت فرمانده تیپ 17 علی بن ابیطالب 

قم در منطقه شوش بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید.
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علی )ع( در دست قمر بنی هاشم )ع( روز روشن را بر دشمن، تیره و تار نماید. از نحوه تشکیل گردان 
ذوالفقار گفتیم. اکنون باید از کسی بگوییم که گردان در او خالصه می شد. از شهیدی نام ببریم که 
نامش توان و نیرویی برای نیروهای اسالم و لرزه ای براندام دشمن بود. از خصوصیات بارز وی،  جامع 
بودن در کارها بود. چیزهایی را که این بزرگوار در آن زمان به ما می فرمود، آن قدر ژرف و عمیق بود 
از درک آن عاجز بودیم. یادم هست رزمندگان چهارمحال و بختیاری آن زمان بعضًا یکدیگر  که ما 
را  چیزی  بچه ها  اگر  بود!  نوروزی  شهید  مخصوص  مطلق،  »کاکای«  اما  می کردند.  صدا  »کاکا«  را 
می شنیدند و می دانستند از زبان »کاکا نوروزی« گفته شده،  آن را به طور حتم می پذیرفتند؛  زیرا نسبت 

به او اعتقاد قلبی داشتند.

ایشان بااینکه یک فرمانده نظامی بود،  اما درهمان حال هر شب نماز شبش را باحالت گریه و تضرع 
به  مشکالت  در  و  می نشستند  دلشان  درد  پای  می کردند.  دلجویی  نیروها  با  صحبت  در  می خواند. 
آن ها کمک می کردند. درعین حال که فرماندهی مدبر بودند، معلم اخالق هم بشمار می رفتند. همواره 
تکیه کالمشان این بود:  »عالم محضر خداست،  در محضر خدا نباید معصیت کنیم« مدام تکرار می کرد: 
»ما اگر هدف غائی را در نظر داشته باشیم، هیچ چیز دیگر نمی تواند برای ما هدف باشد«. روزی بچه ها 
را جمع کرد و درباره »  غیبت آقا امام زمان )عج( و والیت فقیه« شروع به صحبت و بحث کرد. همه 
می نشستیم و به حرف های دل نشین او گوش می کردیم و این بحث که سلسله وار هر روز ادامه داشت،  
زمانی بود که عوامل خائن »مهدی هاشمی« به شدت فعالیت می کردند. توسط مقام معظم رهبری همین 
بحث مطرح شد. ما تازه فهمیدیم که شهید نوروزی چقدر صاحب کمال تفکر و فلسفه اند. تمام زندگی 

این شهید برایمان خاطره بود.
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فضل اهلل کبیری دهکردی

وداع پدر با پسر
فضل اهلل کبیری فرزند عبدالعلی هشتم اسفند 1342 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به 
دنیا آمد. او در رابطه با حضورش در جبهه می گوید: دانش آموز کالس دوم دبیرستان بودم که زمستان 
سال 1361 به عنوان یک بسیجی افتخار اولین حضور در جبهه را پیدا کردم. دیدن رزمندگان و هیاهوی 
شهر اهواز که اغلب رزمندگان از این شهر به مقرها و پادگان های خود اعزام می شدند صحنه ای وصف ناپذیر 
برایم به وجود آورده بود. ما را به دانشگاه جندی شاهپور اهواز که یکی از مقرهای اعزام نیروها بود، بردند. 
فضای طبیعی خوزستان و حضور در لشکر 8 نجف و گردان ذوالفقار و لحظه لحظه همراهی با رزمندگان 
خاطرات شیرین و ماندگار برایم رقم زد. وقتی برای اولین بار با رزمندگان برخورد کردم به رفتارهای روحی 
و عرفانی آن ها غبطه می خوردم و سعی می کردم تا در حداقل زمان ممکن خودم را ازلحاظ روحی به 

رزمندگان حاضر در جبهه برسانم. 
با تمام وجود دل به فضای موجود داده بودم. ما را به مقر گردان ذوالفقار منتقل کردند. صبح اولین 
روزی که در گردان با صدای اذان از خواب بیدار شدم، اطرافم را که نگاه کردم کسی نبود! متعجب شدم. 
بعد از نماز متوجه شدم هم سنگران قبل از اذان صبح، هر کس به گوشه ای پناه برده و به نماز شب و راز 
و نیاز باخدای خود عاشقانه مشغول شده بودند. با خود تصمیم گرفتم تا از فردا من نیز همراه آن ها شوم. 
علی رغم تصمیمی که گرفتم فردای آن روز بازهم بعد از پخش اذان از بلندگو بیدار شدم. اینجا بود که 

فهمیدم با این عزیزان بسیار فاصله دارم.
خیلی خجالت کشیدم. تالش کردم تا بتوانم خود را با بچه ها همراه کنم. جایی که مقر ما بود هرروز 
موردحمله هواپیماهای عراقی قرار می گرفت. ترس در وجودم شعله ور شده بود. نگاه به چهره آرام بچه ها 
در زمان بمباران و پناه بردن آن ها به گوشه و کنار مقر، هرروز بیشتر از قبل جلب توجه می کرد. هرروز 
سعی می کردم تا بر ترس درونم غلبه کنم و برایم خیلی لذت بخش شده بود. دوستان هم سنگرم از رفتار 
رزمندگان در جبهه برایم گفته بودند که؛ اگر می خواهی هر صبح لباس های کثیف خود را شسته روی 
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طناب نبینی، و یا پوتین هایت را واکس زده نبینی، باید نسبت به شستن لباس ها و یا تمییز کردن پوتین ها 
زودتر اقدام کنی. و یا مورد دیگر که برای پست نگهبانی چنانچه خودت بیدار نشوی، کسی شمارا بیدار 

نخواهد کرد دوستان جورت را خواهند کشید.
آنچه در جبهه می دیدی این گونه رفتارهای پندآموز و صحنه های الهام بخش بود که به انسان درس 
می داد. عصر روز هفدهم بهمن 1361 بعد از نماز مغرب و عشا برای عملیات والفجر مقدماتی به طرف خط 
حرکت کردیم. به معبر محور عملیاتی رسیدیم که هنوز محور باز نشده بود. فرمانده گردان سردار شهید 
سهراب نوروزی از بچه ها خواست تا زمان بازگشایی معبر پشت میدان مین بدون صدا و حرکت دراز بکشند. 
فاصله ما با عراقی ها بسیار کم شده بود به گونه ای که صدای عراقی ها شنیده می شد. همه می دانستند تا 

لحظاتی دیگر بوی خون و باروت همه جا را فرا خواهد گرفت.
آنچه بیش از هر چیز در آن لحظه مرا متعجب کرده بود " آرامش و اعتمادبه نفس باالی بچه ها بود که 
با چشم خود دیدم در آن لحظات بحرانی چگونه قنداِق اسلحه را زیر سر گذاشته و برای چند لحظه آرام 
به خواب رفتند ". با خود گفتم کمی اضطراب شب امتحان خواب را از چشم ما می گرفت؛ خدایا لحظات 
آغازین عملیات و رفتن در دل آتش و گلوله، این چه نیرویی است که در درون این دلیرمردان قرار داده ای 
که این گونه و بدون ترس و وحشت آرامش دارند. عملیات شروع شد. عملیاتی که لحظه لحظه آن خاطرات 
جاودانه و به یادماندنی برای ما ایجاد کرد. با شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از جوانان گردان، موانع و 
معبرهای دشمن یکی پس از دیگری فتح می شد. آنچه بیشتر از همه چیز برای من جاذبه داشت، دیدن 

نمایش قدرت، شجاعت، رشادت، ایثار و آرامش رزمندگان بود.
 یکی از صحنه های تأثیرگذاری که آن شب با آن مواجه شده و بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم، زمانی بود 
که مؤذن و معلم قرآن گردان به نام حاج علی محمد علی محمدی را مجروح روی زمین دیدم. مجروح، 
ولی آرام و باصالبت بود. او به اتفاق فرزندش بهنام در این عملیات شرکت کرده بود. وقتی باالی سرش 
حاضر شدم، از من خواست تا فرزند هم رزمش را به بالینش برسانم. به دنبال بهنام رفتم و چند دقیقه 

بعد با فرزندش پیش او آمدیم. حاجی را بوسیدم و از آن ها کمی فاصله گرفتم.
وداع پدر و پسر در زیر باران آتش و گلوله دشمن دیدنی بود. وداعی عاشقانه که اشکم را جاری کرد و 
انسان را به یاد وداع امام حسین با فرزندش علی اکبر می انداخت. آن شب بسیاری از بچه های گردان شهید 
یا مجروح شدند که ازجمله آن ها خودم بودم. فردای آن شب درحالی که با بدن مجروح روی زمین افتادم، 
عمیق تر و با دقت بیشتر به این صحنه ها نگاه می کردم به این اندیشه افتادم که ارتباط باخدا چه قدرتی در 
درون انسان به وجود می آورد که از همه هستی خود برای خدا می گذرد. در آن حالت وقتی سراغ بهنام و 

پدرش را گرفتم؛ گفتند که پدر و پسر باهم به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
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مسعود صادقی چلیچه

مالک تقوا و شجاعت افراد
استان چهارمحال و  توابع  از   مسعود صادقی فرزند حیدر هفتم فروردین 1344 در روستای چلیچه 
بختیاری به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی به عنوان داوطلب بسیجی، بارها در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل حضور یافت و در عملیات های شکست حصر آبادان و بیت المقدس شرکت کرد و دو بار مجروح 
شد. با تشکیل گردان ذوالفقار به عضویت این یگان درآمد. او که با عنوان فرمانده دسته چهار از گروهان 

سوم در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد، می گوید:
از  برادر کیانی عازم منطقه جنوب شدیم. در اهواز پس  اوایل دی ماه سال 1361 تحت فرماندهی   
دریافت تجهیزات، سالح و مهمات راهی منطقه ای موسوم به " امقر " شدیم تا مقدمات عملیات بزرگی 
را تدارک ببینیم. در بدو ورود فرمانده گردان به استقبالمان آمد و با چهره ای بشاش و حوصله و صبری 
مثال زدنی، درحالی که از پشت عینک های ضخیمش افراد را به دقت وارسی می کرد، خوش آمد می گفت. 
او همشهری من بود و به عنوان یک همشهری شاید انتظار داشتم که برخوردش با من جور دیگر و 
متفاوت از دیگران باشد. لیکن در نگاه و رفتار او هیچ تفاوتی را حس نکردم و قدری هم متأثر شدم. 
در فرصت مناسب و برخورد دیگری که با وی داشتم گفت: یادت باشد اینجا مالک تقوا و شجاعت 
افراد است و نه هیچ چیز دیگر؛ آن لحظه شاید هضم این نکته برایم بسیار دشوار می نمود. ولی در عمل 
نیست. خضوع  قائل  تفاوتی  امرش هیچ  نیروهای تحت  بین  واقعًا  این دالور دیدم که  برخوردهای  و 
مثال زدنی اش را آنجا درک کردم که، وقتی پیک فرماندهی لشکر حامل پیام برای فرمانده گردان بود، 

در جمع چند نفر حاضر در جلسه قادر به شناخت وی نمی شد.
 در طول عملیات والفجر مقدماتی که گردان ما مسیری بس طوالنی تر از پیش بینی را طی می نمود، به 
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کرار صف طویل نیروهای گردان را طی طریق می کرد و با سخنان خود سبب دلگرمی و روحیه بسیجیان 
می شد. وقتی عملیات شروع شد و نیروها می خواستند از معبر عبور کنند، تیربارهای دشمن اجازه حرکت را 
به بچه ها نمی دادند. پاک سازی معبرهای مین گذاری شده کامل انجام نگرفته بود. از معبر باریک تعیین شده 
به سمت کانال در حال پیشروی بودیم. تیربار دشمن بر روی معبر مذکور مستقیم شلیک می کرد و عماًل 
پیشروی را مختل کرده بود. طرفین معبر هم مملو از انواع و اقسام مین ها و تله های انفجار بود. بستر زمین 
یکدست صاف بود و کوچک ترین پستی وبلندی برای پناه بردن وجود نداشت. این در حالی بود که نیروها 
حتی در حالت سینه خیز هم مورد اصابت گلوله های تیربار دشمن قرار می گرفتند. در میان این هیاهوی 
وصف ناشدنی، دالور مرد جنوبی به نام "عبدالصاحب زغیرزاده" سینه خیز درحالی که مماس با زمین حرکت 

می کرد، به طرف تیربار رفت و با انهدام آن، مسیر عبور نیروها را هموار کرد.
تا زمانی که این اقدام ویژه را انجام داد تعداد زیادی تیر و ترکش به کتف ها، باسن و پاشنه های پایش 
اصابت کرده بود که نیروهای امدادگر برای درمان وی او را به بیمارستان صحرایی و سپس به اهواز 
انتقال دادند. نکته قابل تأمل این بود که وقتی فرمانده گردان در این عملیات به شدت مجروح شده بود، 
بدون اینکه لحظه ای خم به ابرو بیاورد مجروحیت خود را کتمان و از چشم همگان پنهان می کرد و 

برای هدایت نیروها و دلداری آنها تالش می کرد.
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رزاق قاسم پور فارسانی
خرده گناه

رزاق قاسم پور فرزند روح اهلل اهل و ساکن شهر فارسان می باشد که به عنوان پاسدار چندین بار در 
جبهه ها حضور یافت و در اغلب عملیات ها شرکت داشت. وی به عنوان بیسیم چی گروهان دوم گردان 
ذوالفقار و حضور خود در عملیات والفجر مقدماتی به فرماندهی سردار شهید سهراب نوروزی می گوید:

در آستانه عملیات والفجر مقدماتی بود که لشکر 8 نجف مانند سایر یگان ها خود را برای یک حضور 
مقتدرانه در این عملیات آماده می کرد. تعدادی از رزمندگان شهرستان های شهرکرد و فارسان که از 
استان چهارمحال و بختیاری عازم جبهه های حق علیه باطل شده بودند، قرار بود تحت عنوان گردان 
گردان  رزمندگان  کنند.  شرکت  عملیات  این  در  نوروزی  سهراب  شهید  سردار  فرماندهی  به  ذوالفقار 
ذوالفقار نخست به پادگان شهید حبیب اللهی اهواز و ازآنجا برای فراگیری آموزش های الزم به منطقه 

زلیجان در نزدیکی دهلران اعزام شدند. 
را  از یک عملیات سخت و دشوار بود که رزمندگان می بایست خود  صحبت های فرماندهان، نشان 
ازلحاظ آمادگی جسمانی، دفاعی و نظامی آماده می کردند. باوجود سختی های فراوان، نیروها باعالقه و 
اعتقاد قلبی باال تحت فرمان و اطاعت پذیری از فرمانده خود به فراگیری اصول و آرایش نظامی سعی 
بسیار نمودند. گردان ذوالفقار پس از سپری کردن آموزش های طاقت فرسا خود را ازلحاظ قوای نظامی و 
معنوی برای عملیاتی مهم آماده کردند. یک شب قبل از عملیات، سردار شهید نوروزی نیروهای گردان را 
در نقطه ای گرد هم آورد و با آن ها به سخن پرداخت. او خطاب به نیروهای گردان گفت: شما رزمندگان 
باید مانند یاران آقا امام حسین )ع( خود را آماده نبرد کنید که عملیات پیچیده و درعین حال سخت و 

دشوار در پیش دارید.
 مسیری که ما می خواستیم عملیات کنیم سه کانال به عمق سه و نیم متر و عرض دو ونیم متر حفر 
کرده بودند. در این کانال ها مواد انفجاری به صورت منظم و سیم های خاردار نامنظم تعبیه شده بود. بین 
دو کانال فاصله ای حدود پانصد متر وجود داشت که این فاصله، مین های ضدنفر و تله های انفجاری 
ایجاد موانع در مسیر عبور رزمندگان، چهار لول های ضد هوایی  بر  بودند. دشمن عالوه  کار گذاشته 
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کارگذاشته بودند تا بتوانند از ورود رزمندگان جلوگیری کنند. استنباط فرماندهان ارشد حزب بعث این بود 
که هیچ نیروی نظامی نمی تواند از این موانع عبور کند. اما رزمندگان گردان ذوالفقار با استعانت از خداوند 
متعال و با عبور از موانع موجود موفق شدند تا به اهداف از پیش تعیین شده برسند. در مراحل سخت 
و مختلف این عملیات تعدادی از بهترین نیروهای گردان شهید و یا مجروح شدند. در بین مجروحان 
فرمانده غیور گردان نیز به چشم می خورد که، علی رغم موج گرفتگی و اصابت تیر و ترکش به بدنش 

دست از هدایت و فرماندهی نیروها برنمی داشت.
وقتی نیروهای گردان وضعیت فرمانده را دیدند اصرار داشتند تا برای درمان به عقب خط مقدم برگردد، 
اما ایشان امتناع می کرد و می گفت؛ چیزی نیست این ها همه خرده گناه اند. آری، فرماندهان جنگ باخدای 
خود این گونه معامله کرده بودند تا با نیروی عظیم خود با دشمن مبارزه می کنند. در این عملیات تنها 
یگانی که موفق شد به اهداف خود دست پیدا کند، گردان ذوالفقار بود که این جانب هم به عنوان بیسیم 
چی گروهان دوم موفق شدم تا خط مقدم دشمن برسم. در این محل بود که براثر اصابت تیر گرینوف 
به پای چپم، استخوان رانم جدا شد. فردای آن روز با بستری در بیمارستان صحرایی و اقدامات کمک های 
اولیه، جهت ادامه درمان به وسیله هلی کوپتر به اهواز و سپس برای عمل جراحی به تهران انتقال دادند. در 
بیمارستان شفا تهران پس از چهار ماه بستری و سه عمل جراحی که بر روی پای من صورت گرفت، بهبود 

نسبی حاصل شد و به دستور پزشکان از بیمارستان ترخیص و به زادگاه خود برگشتم.
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منصور نادری بنی

عروج سید اسداهلل
 منصور نادری، اهل شهر بن در استان چهارمحال و بختیاری و از رزمندگان گردان ذوالفقار هستند که 
در عملیات والفجر مقدماتی حضور داشت. وی در یادداشت های خود به خاطره ای از این عملیات پرداخته 
و می گوید: سال 1361 که وارد جبهه شدم، پس از سازمان دهی در لشکر 8 نجف اشرف به خط پدافندی 
رفتم. بعد از چند ماه حضور در جبهه به مدت یک هفته به مرخصی آمدم. در برگشت از مرخصی که اواسط 
پاییز بود زمزمه تشکیل گردان ذوالفقار به گوش می رسید. برای اولین بار گردان ذوالفقار متشکل از نیروهای 
استان چهارمحال و بختیاری تحت فرماندهی لشکر 8 نجف تشکیل شد. با تشکیل گردان ذوالفقار ما را به 
یک مقر خاکی انتقال دادند. نام آن مقر را هم به ما نگفتند تا اینکه بعد مشخص شد منطقه "امقر" نام دارد.

حدود بیست روز در این مقر به آموزش های گوناگون مشغول بودیم و حتی با چگونگی انجام عملیات 
به صورت عملی آشنا شدیم. در مدت زمانی که در این مقر بودیم، شب ها را در چادرهای گروهی صبح 
می کردیم و روزها را در کوه های اطراف، خود را استتار می کردیم تا از بمباران هواپیماهای دشمن در امان 
بمانیم. در این ایام فرمانده گردان عالوه بر آموزش های نظامی، توجه ویژه ای به مسائل دینی و اعتقادی 
داشتند. اما بگویم جای شما خوانندگان عزیز در این شب ها واقعاً خالی بود. شبی از خواب بیدار شدم، به 
ساعتم نگاه کردم دو و نیم نصف شب بود. خبری از سید اسداهلل موسوی همشهری و هم سنگرم نبود. آرام 
از چادر بیرون آمدم و نگاهی به اطراف انداختم، چشمم به سنگرهای انفرادی در حاشیه تپه ها افتاد. جلوتر 

رفتم ، دیدم رزمندگانی را که همانند سید در این سنگرها به راز و نیاز با خدای خود مشغول هستند.
 سجده های طوالنی با زمزمه های العفو العفو که به گوش می رسید. پس از بیست روز آموزش های 
الزم و آمادگی برای عملیات، به دستور فرمانده گردان که شهید نوروزی بود ساعت 12 شب از چادرها 
بیرون آمدیم تا به محور عملیات برویم. قبل از حرکت فرمانده گردان صحبتی با بچه ها داشتند و گفتند: 
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برادران، آنچه را که انتظارش می کشیدیم، فرارسیده است؛ سوار ماشین ها شوید تا به فکه برویم. سوار 
بر ماشین ها عازم منطقه فکه شدیم. دمادم صبح بود که به فکه رسیدیم. ما را در کنار درختی که آنجا 
بود پیاده کردند. آن روز را برای مصون ماندن از حمالت هوایی دشمن در زیر درختچه های اطراف 
استتار کردیم. قبل از حرکت به طرف محور عملیاتی ، فرمانده گردان توضیحات الزم را درباره منطقه 
و چگونگی عملیات بیان داشتند و ما را از محور عملیاتی توجیه کردند. بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، 
به طرف محور عملیات والفجر مقدماتی حرکت کردیم. حدود دو ساعت پیاده روی با ستون رفتیم تا به 
کمین دشمن رسیدیم. در مدت این دو ساعت دشمن مرتب منور می زد. این اقدام دشمن نشان از آن 

بود که از عملیات نیروهای ایرانی اطالع پیدا کرده اند.
نیروهای که قبل از ما برای ایجاد پل های سیار در محور عملیاتی رفته بودند اکثراً شهید و یا مجروح 
شده بودند. پل های سیار را خودمان برداشتیم تا بر روی کانال ها قرار دهیم بلکه بتوانیم به هدف برسیم. 
اما منطقه زیر رگبار دشمن بود و از هر طرف گلوله می بارید. با هر سختی که بود از کانال اول عبور 
کردیم. صدای سید اسداهلل را شنیدم که فریاد می زد بیایید اینجا، من راه را پیدا کردم. سید اسداهلل معاون 
سهراب ایزدی فرمانده گروهان اول بود که پیشاپیش نیروها حرکت می کرد. شهید موسوی معبر خود 
عراقی ها را که در آنجا کمین می آمدند، پیداکرده بود. به طرف معبر رفتیم، خواستیم حرکت کنیم که 
با بشکه های انفجاری و تایرهای ماشین که در معبر کار گذاشته بودند و دو طرف معبر را هم به وسیله 
سیم خاردار و میدان مین وسیعی که ایجاد کرده بودند، روبرو شدیم. به هر طریق ممکن از میدان مین 
اول هم گذشتیم. به کانال دوم که رسیدیم از عمق بیشتری برخوردار بود. تعدادی از رزمندگان به داخل 
کانال رفته و پل های سیار را در داخل کانال قرار دادند که با توجه به عمق کانال ، خود بچه ها به عنوان 

پایه پل عمل کردند تا نیروهای عمل کننده توانستند از کانال دوم هم عبور کنند.
منطقه عملیاتی فکه کاماًل مسطح بود و دشمن هم هیچ گونه خاک ریزی ایجاد نکرده بود و بیشتر 
از ایجاد کانال بهره می برد. دشمن که از این عملیات آگاه شده بود با استقرار کامل تجهیزات نظامی 
درصدد مانع از عبور نیروهای ایران بود. با عبور از کانال دوم، همچنان که بچه ها در حال پیشروی بودند 
دشمن با سالح های چهار لول، ضد هوایی، آرپی جی 11 و کالیبر 50 از شش جهت بر روی ما گلوله 
می ریختند. بسیاری از رزمندگان گردان ذوالفقار، خصوصًا گروهان اول شهید و یا مجروح شدند. من هم 
که به عنوان تیربارچی بودم در حال سینه خیز از بین اجساد شهدا و مجروحین خود را به جلو می کشیدم 

تا بلکه بتوانم تیربار دشمن را خاموش کنم.
در مسیر خود به سید اسداهلل برخورد کردم که روی زمین افتاده بود و مدام اهلل اکبر می گفت. بلند شد 
و بچه ها را صدا می کرد که؛ بنی ها، شهرکی ها، نخوابید که داریم قتل عام می شویم. برخیزید، برخیزید 
حرکت کنید و خود را از مهلکه نجات دهید. آخه خیلی سخت بود زمین که مسطح بود تیربار دشمن هم 
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به راحتی بچه ها را درو می کرد. درحالی که سید داشت بچه ها را هدایت می کرد به ناگهان گلوله آرپی جی 
11 به طرف ما شلیک شد، من چشمانم را یک لحظه بستم و روی زمین خوابیدم. وقتی چشمان خود را 
باز کردم اثری از سید ندیدم و آن گلوله به سید اصابت کرد. او سفر خود را از فرش به عرش آغاز کرد. 
من هم با هر مشکلی که بود خود را به چهار لول رساندم و توانستم تیربار دشمن را با هالکت خدمه 

آن خاموش کنم. 
با خاموش کردن آتش بارهای دشمن، شروع به پاک سازی سنگرها و خط رابط دشمن کردیم. طولی 
نکشید که گردان المهدی از معبری که توسط گردان ذوالفقار بازشده بود، رسیدند. وقتی به آن ها گفتیم 
که خط پاک سازی نشده است و خواستیم که مانع رفتن آن ها شویم گفتند که مأموریت این گردان از 
جاده آسفالت به بعد می باشد،. من هم به اتفاق هفت نفر از بچه های گردان که اونجا مانده بودیم به 

حرکت خود ادامه دادیم. سپیده صبح بود که به جاده آسفالت بصره به بغداد رسیدیم.
نیروهای گردان المهدی هم رسید اما امکان آرایش نیروها وجود نداشت. حوالی ظهر بود که دستور 
عقب نشینی صادر شد. ما پدافند کردیم تا بلکه گردان المهدی بتوانند به عقبه خط برگردند. منطقه کاماًل 
صاف و مسطح بود و نیروها در این دشت وسیع پراکنده بودند. دشمن هم با نفربر، تانک و هلی کوپتر بچه ها 
را بدرقه می کردند. قیامتی برپا بود. حدود ده کیلومتر به عقب برگشتیم و در مقرهای خود استقرار گرفتیم.
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بچا ها دی )ده(
 محمدتقی اهل و ساکن شهر فرخ شهر از توابع شهرستان شهرکرد است. با تشکیل سپاه پاسداران، 
وارد این ارگان انقالبی شد. در طول 8 سال دفاع مقدس بارها در جبهه ها حضور یافت. با محمدتقی 
همراه شدیم و از وی خواستیم تا از نحوه حضورش در جبهه و سازمان دهی در گردان ذوالفقار برایمان 
بگوید. او قبل از هر حرفی به بچه های دی )ده( اشاره کرد و صحبت های خود را این گونه شروع کرد: 
رزمندگانی که از فرخشهر عازم جبهه ها می شدند به بچه های دی معروف بودند. این نام ویژه نیروهای 
اعزامی از فرخشهر بود که در بین رزمندگان استان چهارمحال و بختیاری هر وقت این نام برده می شد، 
می دانستند که بچه های فرخشهر است. من زمانی که وارد سپاه شدم پس از آموزش های الزم نظامی، 
اواسط سال 1359 خواستیم به کردستان اعزام شویم که جنگ عراق علیه ایران شروع شد. حدود 120 
نفر بودیم که برای آموزش نظامی به تهران رفتیم. بعد از آموزش های ضروری به اندیمشک و از آنجا 
ما را محلی به نام گلف بردند. دو شب در گلف بودیم و اونجا تعدادی از بچه های استان را دیدیم، که 

گفتند ما شوش مستقر هستیم.
بعد از آن ما را به طرف آبادان حرکت دادند. آبادان کاماًل در محاصره نیروهای عراقی بود. تا شکستن 
حصر آبادان که حدود 6 ماه طول کشید آنجا بودیم. مدتی را به مرخصی آمدم و به دنبال آن برای 
اهواز  عملیات بیت المقدس عازم جبهه شدم. شب دوم عملیات بود که ما وارد عمل شدیم. در جاده 
خرمشهر مستقر بودیم که مجروح شدم. قبل از عملیات والفجر مقدماتی ، اول ما را به پادگان غدیر 
از اصفهان و فالورجان که حدوداً سه چهار  نیروهایی  به اتفاق  پادگان غدیر  از  اعزام کردند.  اصفهان 
اتوبوس بودیم به اهواز اعزام شدیم. ما را به محل استقرار گردان ذوالفقار بردند. اونجا گردان به سه 
گروهان و هر گروهان چهار دسته سازمان دهی شد. من در دسته چهار از گروهان اول که اغلب بچه های 
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فرخشهر و فرمانده آن سهراب ایزدی بود، قرار گرفتم. از چند روز قبل از عملیات به بچه ها گفته بودند 
که بعد از نماز صبح چادرها جمع شوند و روزها نیروها در ارتفاعات و شیارهای اطراف استقرار بگیرند. 

روزها به اطراف می رفتیم و شب ها برای استراحت برمی گشتیم چادرها را سرپا می کردیم.
ماکت عملیات را در ابعاد 3 در 4 درست کرده بودند که فرمانده گردان از روی ماکت عملیاتی نیروها را 
توجیه می کرد. شهید نوروزی کالک عملیات را هم آماده کرد و در اختیار بچه ها قرار داد. بعضی وقت ها 
هم بچه ها را کنار تک درخت می بردند و به واسطه دیده بانی که اونجا بود نیروها را توجیه می کردند. شب 
عملیات بعد از نماز مغرب و عشا از تک درخت به طرف محور عملیات حرکت کردیم. همیشه عملیات ها 
معمواًل نیمه های شب شروع می شد. اینجا برای خیلی از بچه ها سؤال شده بود که چرا سر شب حرکت 
کردیم. تدبیر سردار نوروزی این بود که اگر می خواهیم در موعد مقرر به اهداف خود دست پیدا کنیم 

باوجود مسیر طوالنی و زمین های رملی باید زودتر حرکت می کردیم.
دو گردان مقداد و فتح به فرماندهی حاج امینی و آقای کریمی در دو طرف گردان ذوالفقار آرایش گرفته 
بودند. به معبر اول رسیدیم که آن را به وسیله طناب های فسفری که نور آن ها به سمت نیروهای خودی 
بود مشخص کرده بودند. قبل از اینکه به میدان مین برسیم یک مین منور پشت سرما روشن شد. ما 
نفهمیدیم که این مین رمز نیروهای عراقی بود و یا مین هایی که کار گذاشته بودند. دو طرف میدان 
مین را طناب های سفید کشیده بودند. چیزی از میدان مین عبور نکرده بودیم و هنوز معبر اول باز نشده 
بود که درگیری شروع شد. درگیری که شروع شد نیروهای سمت چپ ما که فکر می کنم نیروهای یزد 

بودند، شروع کردند به طبل زدن. آن ها فکر می کردند که خط شکسته شده است.
نیروهای عراقی از دو طرف ما شروع کردند به تیرباران بچه ها. معبرهای اول و دوم محور عملیاتی 
انتقال  که  ما هم  مأموریت  بودند.  یا مجروح شده  و  بچه ها شهید  از  تعدادی  باز شد.  ذوالفقار  گردان 
مجروحین و شهدا بود شروع شد. سعی می کردیم که تا هوا روشن نشده شهدا و نیروهایی که زخمی 
شده اند را به پشت خط انتقال دهیم. عرصه به نیروها تنگ شده بود. گردان های طرفین ذوالفقار نتونستند 
معبرهای محور خود را باز کنند که اومدند و از مسیری که گردان ذوالفقار باز کرده بود جلو رفتند. روز 
شد و تیربارهای دشمن از زمین و آسمان بر سر بچه ها می بارید. حتی هواپیماهای آن ها نیز در ارتفاع 
بسیار پایین پرواز می کردند و بچه ها را به گلوله بسته بودند. نکته حائز اهمیت اینکه عشایری که در آنجا 

بودند و منطقه را ترک نکرده بودند، اغلب برای نیروهای عراقی جاسوسی می کردند.



فصل سوم :   جاماندگان

177

خدامراد شاهقلیان قهفرخی

نماز با بدن خون آلود
 خدامراد شاهقلیان فرزند نجفقلی، اهل و ساکن شهر فرخشهر می باشد. قبل از جنگ تحمیلی خدمت سربازی 
خود را گذرانده بود و با شروع جنگ داوطلبانه از طرف بسیج در جبهه حضور یافت. وی کمک بیسیم چی 
گردان ذوالفقار بود که در رابطه با حضورش در گردان و شرکت در عملیات والفجر مقدماتی می گوید: هشتم 
آبان ماه 1361 داوطلبانه برای پدافند عملیات محرم عازم جبهه شدم. ما را به منطقه موسیان بردند و اونجا 
سردار شهید سهراب نوروزی )ره( را به ما معرفی کردند. بعد از مدتی ما را به منطقه زلی جان بردند و اونجا 
زمزمه تشکیل گردان ذوالفقار بود. در کوه های زلی جان مستقر شدیم و گردان ذوالفقار که از بچه های استان 
چهارمحال بودند، تشکیل شد. من به عنوان کمک بیسیم چی شهید بهمن قاسمی )ره( در گردان ذوالفقار 
سازمان دهی شدیم و رابط گردان با تیپ بودیم. منطقه بسیار ناامن شده بود و امنیت الزم را نداشت. دشمن 

اطالعات الزم را به واسطه عشایر و چوپانانی که در منطقه بودند، به دست آورده بود.
 شهید نوروزی هم برای اینکه خطری نیروها را تهدید نکند، به بچه ها گفته بود که هرروز بعد از نماز صبح 
چادرها را جمع می کردند و در شیارها، ارتفاعات و کوه های اطراف می رفتند و شب ها برمی گشتند به مقر، و 
چادرها را برپا می کردیم. هوا خیلی سرد بود. بچه ها از کمبود آب رنج می بردند و آب به سختی پیدا می شد. 
بچه ها اراده باالیی داشتند. شهید مولوی و شهید امینی، ابتکاری به خرج دادند و با یک کلنگ مقنی کنی 
شروع به حفر چاه کردند. نیروها در شرایط سختی به سر می بردند، امکانات الزم را برای این کار نداشتیم. 
به وسیله حلب های خالی پنیر و طناب خاک چاه را بیرون می کشیدند. هرچند به آب نرسیدند ولی اراده 
بچه ها ستودنی بود. نیروها آموزش های الزم را دیده بودند و خود را برای عملیات آماده می کردند. شهید 
نوروزی که خود فرمانده ای مقتدر و توانمند بود، اما در انجام کارها و تصمیمات از نظرات و پیشنهادات 
بچه ها استفاده می کرد. قبل از حرکت نیروها را جمع کردند و موقعیت محور عملیاتی را برای آن ها توجیه 
کرد. از محوری که ما می خواهیم عملیات کنیم سه کانال با ارتفاعات متفاوت یک تا سه متر با تعبیه 
سیم های خاردار حلقوی وجود دارد که برای عبور از آن ها بهترین و آسان ترین راه را باید انتخاب کرد. شهید 
سیاوش اسدی که خدمت سربازی خود را در مخابرات گذرانده بود، استفاده از نرده بان های مخابرات که 
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از جنس آلومینیوم با وزن سبک هستند را بهترین وسیله برای عبور از کانال ها، پیشنهاد دادند. فرمانده نیز 
پیشنهاد تهیه نرده بان های مذکور را به لجستیک اعالم کرد که آماده و در اختیار گردان قرار گرفت. حرکت 
در منطقه رملی با وجود تجهیزات همراه نیروها خیلی سخت بود. گردان به طرف خط حرکت کرد. بعد از دو 

سه ساعت پیاده روی به محور عملیاتی و میدان مین رسیدیم. 
هوا بسیار تاریک بود و تخریبچی ها مشغول بازگشایی محور بودند. گردان ذوالفقار با عبور از کانال اول و 
میدان مین در حال پیشروی مسیر بودند که نیروهای تیپ امام حسن متشکل از بچه های شوش هم رسیدند. 
میدان مین مسیر تیپ امام حسن هنوز باز نشده بود. عرض میدان مین حدود 150 تا 200 متر و طول آن 
نزدیک به یک کیلومتر بود. از تیپ تماس گرفتند که چرا هنوز سبزی خوردن ها را جمع آوری نکردید، مقدار 
پیشروی را اعالم کنید. که مسئول گروه تخریب گفت که ما حدود 700 متر از معبر را پاک سازی کرده ایم ولی 
هنوز تمام نشده. تاریکی شب باعث شده بود که گروه تخریب به جای عرض میدان مین ، طول آن را گرفته 
بودند و خنثی می کردند. این مسئله سبب شد که نیروها برای بازگشایی محور عقب بمانند. شهید نوروزی موج 
گرفته بود، اما بااین وجود از هدایت گردان غافل نبود. به شهید آقابزرگی فرمانده گروهان می گفت تا گروهانش 

را سمت چپ هدایت کند تا بتواند به تیپ امام حسن برسند و به آن ها کمک کنند.
سردار نوروزی واقعًا فرمانده ای کار بلد و دوراندیش بود که در خط مقدم و محور عملیاتی هم بهترین 
تصمیمات را می گرفت. گردان در حال پیشروی نزدیک کانال دوم بود و بسیاری از نیروهای گردان 
در همان محل مستقر بودند. نیروها به یک دستگاه آیفا پر از مهمات برخوردند که قصد انفجار آن را 
داشتند. شهید نوروزی رسید و اجازه این کار را نداد و گفتند اگر این کار )انفجار( صورت بگیرد نیروهای 
خودی بیشتر آسیب می بینند و دشمن هم از موقعیت ما و منطقه عملیاتی خبردار می شوند و این خود 
یک نوع عالمت برای دشمن خواهد بود. اذان صبح شد، درحالی که در بدترین شرایط قرار داشتیم شهید 
نوروزی گفت: نماز را فراموش نکنید. جنگ ما برای نماز است و امام حسین هم برای نماز شهید شد. 
خیلی از بچه ها با بدن های زخمی و خون آلود نماز خود را اقامه کردند. خود من که مجروح شده بودم و 
از سرم خون می آمد، شهید وجدی یک چفیه داد و سرم را بستم و نمازم را خواندم. آتش دشمن خیلی 
شدید شده بود. دستور عقب نشینی صادر شد. فرمانده تیپ دوم آقای قاسم محمدی رمز بیسیم ها را 
می خواست. رمزها را به ایشان دادم، تماس گرفتند و از توپخانه خواستند تا جاده العماره را زیر گلوله توپ 
بگیرند تا بلکه مقداری از آتش دشمن کم شود. دو نفر از سربازان همراه ما هم از توپخانه 44 اصفهان 
بود که از آن ها هم خواستیم که شما هم کاری بکنید. آن ها هم با تماسی که با مقرهای خود گرفتند و 
با شلیک به طرف دشمن قدری آتش دشمن خاموش شد. در این لحظه من هم به وسیله یک جیپ به 

عقب برگشتم تا به بیمارستان صحرایی رسیدم. سرم را پانسمان کردند و سپس به عقب انتقال دادند.
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کادر گردان ذوالفقار:
فرمانده گردان: سهراب نوروزی چلیچه فرزند علی حسین – زخمی - )عملیات خیبر به شهادت رسید(

معاون اول گردان؛ سید محمدتقی احمدی شیخ شبانی فرزند سید یحیی - زخمی
معاون دوم گردان؛ عبدالصاحب زغیرزاده احمدی فرزند لفته - زخمی)در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید(

منشی گردان: حسین شیرزاد طاقانکی فرزند غالمحسین )عملیات کربالی 5 به شهادت رسید(
مسئول تعاون گردان: حکمت بالیده کرانی فرزند هرمز )عملیات کربالی 5 به شهادت رسید(

بی سیم چی گردان: داود امامی فرزند ابوالقاسم اهل فالورجان اصفهان
کمک بی سیم چی: خدامراد شاهقلیان فرزند نجفقلی - زخمی

کمک بی سیم چی: غالمرضا علمدار فرزند سیدآقا – زخمی
کمک بی سیم چی: بهمن قاسمی اشکفتکی فرزند خدابخش - شهید

کمک بی سیم چی: سید احمد اتابک قهفرخی فرزند سید مرتضی
تسلیحات گردان: همایون امیرخانی شهرکی فرزند عباسعلی
پیک گردان: موسی شیریان شلمزاری فرزند حسین - شهید

تدارکات گردان: محمود حیدری دهکردی فرزند کریم
کمک تدارکات: عبداهلل بنی طالبی فرزند علی بابا

کادر گروهان یکم " القارعه "
فرمانده گروهان: سهراب ایزدی قهفرخی فرزند غالم - زخمی

معاون اول گروهان: سید اسداهلل موسوی بنی فرزند سید نصراهلل - شهید
معاون دوم گروهان: علی محمد علی محمدی نافچی فرزند رحیم - شهید

منشی گروهان: بهرام ذوالفقاری دهنویی فرزند خدامراد - زخمی
بی سیم چی گروهان: کریم عباسی چالشتری - زخمی

کمک بیسیم چی: خدابخش صفری دهکردی فرزند فرامرز - زخمی
خمپاره انداز گروهان: اسحاق داودی فرزند صفرعلی جونقان - زخمی
کمک خمپاره انداز: صادق آقابابائی طاقانکی فرزند اروجعلی - زخمی

کمک خمپاره انداز: خسرو مقدس قهفرخی فرزند محمد - شهید
تدارکات گروهان: عبداهلل علی بیگی بنی فرزند حبیب اهلل
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کادر گروهان دوم " الفجر "
فرمانده گروهان: عباس کیانی هرچگانی فرزند - زخمی

معاون اول گروهان: ایوب زمانی گندمانی فرزند
معاون دوم گروهان: محمدصادق فاضل فرزند ابوالفتح

بیسیم چی گروهان: عبدالرزاق قاسمپور فرزند روح اهلل - زخمی
کمک بیسیم چی: حمیدرضا ریاحی سامانی فرزند محمدعلی - زخمی

منشی گروهان: بهرام بهرامی سامانی فرزند صولت
خمپاره انداز گروهان: مرادعلی مساوی قهفرخی فرزند علی - زخمی

کمک خمپاره انداز: سیدرضا فاضلی دهکردی فرزند سیدحسن
کمک خمپاره انداز: رحمت اهلل امیدی شهرکی فرزند عزت اهلل

تدارکات گروهان: شکراهلل کیانی هرچگانی فرزند هیبت اهلل - شهید

کادر گروهان سوم " الفتح "
فرمانده گروهان: ایرج آقابزرگی نافچی فرزند روح اهلل )عملیات کربالی 5 به شهادت رسید(

معاون اول گروهان: خسرو نیازی شهرکی فرزند چراغعلی - زخمی
معاون دوم گروهان: محمود رحیمی طاقانکی فرزند الیاس – زخمی

بیسیم چی گروهان: فرج اهلل رحمتی فرزند اسداهلل
کمک بیسیم چی: حسن شریفی زانیانی فرزند علی - زخمی

منشی گروهان: علی قاسمی گوجانی فرزند جعفر
تدارکات گروهان: علی یار اسماعیلی وردنجانی فرزند هاشم

کمک تدارکات تسلیحاتی: رحمت اهلل نوروزی چلیچه فرزند علی
کمک تدارکات تسلیحاتی: علی یار طالبی جونقانی

خمپاره انداز گروهان: مرحوم عبداهلل ارهفت دهکردی فرزند علی بابا
کمک خمپاره انداز: شکرعلی دهقانی وردنجانی فرزند غضنفر

کمک خمپاره انداز: مجید حمزه شلمزاری فرزند شیرمحمد
کمک خمپاره انداز: جهانبخش مرادی زانیانی فرزند عبداهلل
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دسته اول ـ گروهان یکم )القارعه(
گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری – لشکر 8 نجف عملیات والفجر مقدماتی

مالحظاتوضعیت در عملیاتآدرس سکونت زمان جنگشماره پالکنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

زخمیشهرکرد روستای وردنجان396- 198حیدررمضانعلی مولوی1

سالمشهرکرد-روستای دهنو کیار972- 530سیف اهللخدایار کیهانی2

زخمیشهرکرد - شهر سامان398- 198حسینمحمد کبیری سامانی3

زخمیشهرکرد– روستای نافچ399- 198ناصربهمن جعفری4

زخمیشهرکرد400- 198جانمحمدپرویز موالیی5

زخمیشهرکرد–روستای دزک404- 198حاجی آقافرهاد همتی6

زخمیشهرکرد - سامان424- 198عبدالمحمدمقصود مصیبی7

زخمیشهرکرد–روستای سورک416- 198غالمحسناسماعیل قربانی8

شهیدشهرکرد - فرخشهر411- 198حیدرفردوس یاور9

شهیددر عملیات های بعدیزخمیشهرکرد - فرخشهر417- 198رجبعلیعباس چراغی10

شهید در عملیات والفجر10زخمیشهرکرد–روستای سودجان405- 198نجفقلیمصیب حیدری11

زخمیشهرکرد–روستای دزک408- 198محمدسهراب رئیسی12

شهیدشهرکرد – روستای دزک422- 198حسنحسین هلل گانی13

زخمیشهرکرد – روستای دزک402- 198جعفرعلی ابراهیمی14

زخمیشهرکرد - شلمزار410- 198علی کرممحمد خدابخشی15

شهیدشهرکرد– روستای طاقانک406– 198محمدمحمدرضا رفیعی16

زخمیشهرکرد خ سعدی419- 198رمضانمهدی قاسمی17

شهید در عملیات والفجر8زخمیشهرکرد–روستای سودجان423- 198درویشعلیحسن حیدری18

زخمیشهرکرد – روستای وانان414- 198محمدعلی فتاحی19

زخمیشهرکرد–روستای وردنجان397- 198علیعباسقلی مولوی20

زخمیشهرکرد خ فردوسی413– 198حسینفرشید تیموری مهر21

سالمشهرکرد– روستای طاقانک407– 198علی پناهسهراب رفیعی22
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دسته دوم گروهان یکم )القارعه(
گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری – لشکر 8 نجف – عملیات والفجر مقدماتی

مالحظاتوضعیت در عملیاتآدرس سکونت زمان جنگشماره پالکنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

سالمشهرکرد-روستای وردنجان827- 198نجفقلیکرم علی کریمی1

سالمشهرکرد- روستای دستگرد803- 198سیف اهللبهمن احمدی2

زخمیشهرکرد – روستای ایرانچه797- 198علی اکبرسیدفضل اهلل موسوی3

زخمیشهرکرد - فرخشهر820- 198حسینحمید زاهدی4

زخمیاصفهان - فالورجان 578-198کریمصفرعلی شیرزادی5

شهیدشهرکرد– روستای دستگرد806 -198چراغعلیعلی ابراهیمی6

زخمیشهرکرد– روستای دستگرد807- 198سیف اهللاسداهلل قاسمی7

شهیدشهرکرد - فارسان837- 198موسیاسفندیار مالکی8

زخمیشهرکرد– روستای دستگرد802-198مرادعلیبهرام عابدینی9

زخمیشهرکرد – روستای خراجی839- 198پیرعلینیازعلی پیری10

مفقوداصفهان - فالورجان570- 198فاضلحسن کریمی11

سالمشهرکرد – روستای دستنا844- 198قربانعلیمحمد متقی12

شهیدشهرکرد– روستای طاقانک821-198امامقلیابراهیم خدادادی13

زخمیشهرکرد – روستای گوجان838- 198محمدحسیننوروز هیبتی14

زخمیشهرکرد – روستای دستنا840 -198رضاقلیمحمدعلی عسگری15

سالمشهرکرد– روستای دستگرد798- 198علی اکبرابراهیم صادقی16

سالمشهرکرد–روستای وردنجان828- 198مرادعلینظرعلی بیگی17

مفقودشهرکرد – روستای خراجی842- 198محمدکریممحمدرحیم میری18

سالمشهرکرد– روستای باباحیدر483- 198ستاراحمد اسالمی19

سالمشهرکرد– روستای دستگرد811- 198گشتاسببهنام بختیار20

سالمشهرکرد– روستای دستگرد796- 198خدادادنگهدار رنجکش21

سالمشهرکرد– روستای باباحیدر835- 198سید جلیلسید موسی مرتضوی22
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دسته سوم گروهان اول )القارعه(
گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری – لشکر 8 نجف – عملیات والفجر مقدماتی

مالحظاتوضعیت در عملیاتآدرس سکونت زمان جنگشماره پالکنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

شهیدشهرکرد – روستای اشکفتک814- 198چراغعلینصراهلل کرمی1

زخمیشهرکرد – بلوار خواجه نصیر813- 198فتح اهللخیراهلل سلیمانی2

شهیدشهرکرد – روستای چالشتر817- 198منصورحمیدرضا عباسی3

سالمشهرکرد – بلوار کاشانی816- 198خیراهللسعید کاظمی4

سالمشهرکرد – روستای باباحیدر834- 198جمعهمحمدرضا صابری5

شهیدشهرکرد – روستای دستگرد805- 198حسن آقاخداکرم کوهی6

زخمیشهرکرد – روستای دستگرد812– 198رضاقلیعلی کریمی7

زخمیشهرکرد–بلوار شریعتی شرقی818- 198حسینمجتبی داودی8

مفقودشهرکرد – شهر جونقان918- 198عبدالرحیممنصور آلگونه9

زخمیشهرکرد – روستای پردنجان841- 198عبدالعلیقدرت اهلل پیشینیان10

مفقوداصفهان - فالورجان573- 198غالمحسینمجتبی نیکان11

زخمیشهرکرد – دستگرد امامزاده810- 198ذوالفقارکورش بختیاری12

زخمیشهرکرد–روستای دستگرد امامزاده755– 198درویشعلیاکبر کریمی13

زخمیشهرکرد – روستای گوجان832- 198صفرعلیالبرز جمالی14

سالمشهرکرد – شوراب صغیر830- 198سیدکریمعلمدار نوربخش15

سالمشهرکرد – سامان –روستای چم عالی825- 198علیعزت اهلل اعرابی16

سالمشهرکرد – روستای گوجان831- 198جان مرادحمید هیبتی17

زخمیشهرکرد – شهر جونقان822- 198ابراهیمخدامراد غفاری18

سالماصفهان - فالورجان570- 198علی مرادداریوش اسدی نژاد19

مفقودشهرکرد – روستای دستنا833- 198ماشااهللعبدالرحیم امیری20

سالمشهرکرد – شهر بن691- 530فتح اهللعلی اکبر ریاحی21

سالمشهرکرد - بن961- 530علی اکبرعلی اصغر حسین میرزایی22
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دسته چهارم از گروهان اول )القارعه(
گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری – لشکر 8 نجف – عملیات والفجر مقدماتی

مالحظاتعملیاتوضعیت در جنگآدرس سکونت زمان پالکشماره نام پدرنام نام خانوادگیردیف

سالمشهرکرد - فرخشهر504 - 198محمدباقرمحمدتقی شفیعی1
زخمیشهرکرد – روستای چالشتر492 - 198امیر قلیعلی اشرفی2
سالمشهرکرد – روستای باباحیدر494 - 198مهرعلیمجید مرتضوی3
سالمشهرکرد – روستای باباحیدر493 - 198علی قاسمقدرت اهلل مرتضوی4
سالمشهرکرد – روستای باباحیدر497 - 198سهرابعیسی بهرامی5
سالمشهرکرد – روستای چالشتر481 - 198عباسنریمان باقرزاده6
زخمیشهرکرد – روستای تومانک503– 198علیحجت اهلل ترکی7
زخمیشهرکرد - فارسان490 - 198ابوالقاسمعلیرضا سلیمانی8
زخمیشهرکرد – روستای دهنو804 - 198نوراهللیداهلل سهرابی9
مفقودشهرکرد – روستای دستنا803 - 530احمدبهمن ستاری10
سالمشهرکرد - کوهرنگ495 - 198محمودعلی باقری11
زخمیشهرکرد – دروازه فارسان815 - 198غالمعلیمجتبی غالمی12
سالمشهرکرد– روستای وردنجان829 - 198ابراهیمحسن رفیعی13
سالماصفهان - فالورجان710 - 538عباسعلیمهدی اهلل دادیان14
سالمفالورجان–روستای گارماسه579 - 198حبیب اهللاسداهلل یزدانی15
زخمیفالورجان–روستای گارماسه334 - 186غالمرضااصغر ایزدی16
زخمیشهرکرد – روستای دستگرد801 - 198خسروطهماسب کاویانی17
زخمیشهرکرد – دروازه فارسان824 - 198یاری جانیعقوب یزدانی18
زخمیشهرکرد – شهر شلمزار499 - 198مرادعلیفرهاد نجفی19
زخمیشهرکرد– روستای سودجان496 - 198مهرابمحمد حیدری20
سالمشهرکرد – شهر فارسان486 - 198نوراهللقباد مرتضوی21
سالمشهرکرد – شهر شلمزار962 - 530حبیب اهللغضنفر حمزه پور22
شهید شدبعد از عملیات زخمیشهرکرد – شهر جونقان487 - 198نصراهللحجت اهلل مطلبی23
سالمشهرکرد - شهرک418 - 198ذبیح اهللداریوش پناهنده24
سالمفالورجان–روستای گارماسه580 - 198محمودرمضان علی توکلی25
شهیدشهرکرد – شهر شلمزار703 - 538علی اصغرحسن لنجانی26
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شماره نام پدرنام نام خانوادگیردیف
پالک

آدرس سکونت زمان 
جنگ

وضعیت در 
عملیات

مالحظات

شهیدشهرکرد – شهر فارسان974- 530محمدجوادسیاوش اسدی1

زخمیشهرکرد - شهرک094- 183علی آقاقنبرعلی رحمانی2

سالمشهرکرد – بلوار شریعتی009- 183نجفقلیفرهاد آقایی3

عملیات کربالی5 شهید شدزخمیشهرکرد - شهرک882- 538یداهللاسماعیل اسکندری4

سالمشهرکرد - شهرک229- 183نادعلیمحمود شاه وردی5

زخمیشهرکرد - چالشتر005- 183نصراهللاسماعیل تقیان6

زخمیشهرکرد - شهرک063- 183اسماعیلبهمن خدابنده7

زخمیشهرکرد– شهر هفشجان027- 183علی محمدیونس قاسمیان8

سال 1365 بشهادت رسیدسالمشهرکرد - شهرک012- 183نبی اهللحفیظ اهلل رفیعی9

سالمشهرکرد - شهرک006- 183چراغعلیجمشید علیدوستی10

سالمشهرکرد - شهرک092- 183اکبرعلیعلی علیرضایی11

سالمشهرکرد - شهرک021- 183کرم علینوراهلل نکویی12

سالمشهرکرد - شهرک038- 183فرامرزفیض اهلل نیازی13

سالمشهرکرد - شهرک034- 183درویشعلیداریوش علیدوستی14

سالمشهرکرد - شهرک512- 183عوض علیحیدر ندیمی15

زخمیشهرکرد – شهرک053- 183رحیماصالن شاه وردی16

زخمیشهرکرد - شهرک912- 198احسان اهللفریبرز خدابنده17

زخمیشهرکرد - شهرک072- 183فتح اهللاسداهلل رضایی18

شهیدشهرکرد - شهرک076- 183نجات علیناصر اسکندری19

شهیدشهرکرد–روستای چالشتر914– 198نظرعلیمحمدجواد شرافت20

سالمشهرکرد–روستای اشکفتک002- 183علی محمدحجت اهلل بیاتی21

زخمیشهرکرد- شهر هفشجان510– 183مصیبرحمان پندار22
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وضعیت در آدرس زمان جنگشماره پالکنام پدرنام نام خانوادگیردیف
عملیات

مالحظات

سالمشهرکرد – شهر بن130- 183آقا علیحسین آقابابایی1

مهر 1363 بشهادت رسیدزخمیشهرکرد - شهر سامان223- 183خدامرادعلیرضا یزدانی2

زخمیشهرکرد – شهر بن511- 183عباسقلیاردشیر مرادی3

شهیدشهرکرد– روستای شیخ شبان226- 183سیدمحمدعلیسید حسن کاظمی4

زخمیشهرکرد- روستای شیخ شبان228- 183سید مسلمسید عبداهلل کاظمی5

زخمیشهرکرد – روستای دهنو146- 198چراغعلییونس عباسی6

زخمیشهرکرد – روستای سورک143- 198تیمورعلی اصغر ایزدی7

سالمشهرکرد – روستای سورک147- 198مصیبعطااهلل یعقوبی8

سالمشهرکرد – شهر بن007- 183احمدقلیمنصور نادری9

شهریور 1362 بشهادت رسیدسالمشهرکرد – شهر بن043- 183حاج باباحجت اهلل ریاحی10

خرداد 1363 بشهادت رسیدزخمیشهرکرد – شهر بن054- 183حاج یداهللمرتضی درعلی11

سالمشهرکرد – شهر بن078- 183ولی اهللرضا شاه محمدی12

مفقودشهرکرد – شهر بن519- 183سعادت قلیبهرامعلی طاهری13

زخمیشهرکرد – شهر سامان004- 183قریبمجید عشقی14

زخمیشهرکرد - شهر سامان236- 182فضل اهللسیروس بابادایی15

زخمیشهرکرد – شهر بن516- 183نبی اهللجهانگیر نادری16

زخمیشهرکرد – شهر بن517- 183غالمرضامحمود حیدری17

سالمشهرکرد – روستای سورک144- 198حسینعلیمنصور همتیان18

سالمشهرکرد – روستای سورک145- 198حسنسعادت اهلل همتیان19

زخمیشهرکرد – شهر بن513- 183حسنسردار علی بیگی20

زخمیشهرکرد – شهر بن038- 199اسفندیارعلی عباسی21
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دسته سوم از گروهان دوم )الفجر(
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آدرس سکونت زمان شماره پالکنام پدرنام نام خانوادگیردیف
جنگ

وضعیت در 
عملیات

مالحظات

زخمیاصفهان - فالورجان379 - 183غالمعلیرضا براتی1

زخمیاصفهان - فالورجان380 - 183اسداهللمصطفی ندافی2

سالماصفهان - فالورجان392 - 183قاسمعباس اهلل دادیان3

زخمیاصفهان - فالورجان394 - 183نوروزعلیعلیرضا شمس4

زخمیاصفهان - فالورجان418 - 183حیدرقلیحسن کریم زاده5

مفقوداصفهان - فالورجان395 - 183اصغرعباسعلی کیانی 6

زخمیاصفهان - فالورجان415 - 183صادقمسعود قاسمی7

زخمیاصفهان - فالورجان911 - 198یداهللمنصور قاسمی8

سالمشهرکرد – روستای کران073 - 183لطیفنریمان تیموری9

سالمشهرکرد – روستای کران065 - 183باباخانقوام سمیعی10

سالمشهرکرد – روستای گوجان085 - 183فرهادمجید علیمردانی11

زخمیشهرکرد – روستای گوجان977– 530نبی اهللجاسب جمالی12

سالماصفهان - فالورجان383 - 183حسنمجید رهنما13

شهیدفالورجان اصفهان732 - 186حیدرعلیمحمدصادق احمدی14

سالمفالورجان اصفهان403 - 183ابوالقاسمرضا قاسمی15

سالمفالورجان اصفهان396 - 183رجبعلیعباس حیدری16

سالمفالورجان اصفهان913 - 198اسداهللحسینعلی رهنما17

سالمفالورجان اصفهان419 - 183علینوروزعلی احمدی18

زخمیفالورجان اصفهان377 - 183لطفعلیسعید رهنما19

سالمفالورجان اصفهان750 - 558فرهادعلی میرلوحی20

سالمفالورجان اصفهان381 - 183کریمقدیرعلی رهنما21

زخمیفالورجان اصفهان062 - 011رضامجید بابایی22
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عملیات

مالحظات

ساملشهرکرد – روستای اشکفتک015- 183فتح اللهشهریار تاجی1

زخمیشهرکرد – شهر فرخشهر916- 198فضل اللهمسعود یزدانیان2

ساملشهرکرد – شهر سامان415- 198محمدذبیح الله احمدیان3

زخمیشهرکرد– خیابان 17 شهریور425- 198حسننبی الله چراغیان4

ساملشهرکرد – دروازه اصفهان421- 198جوادقباد مرادی5

زخمیشهرکرد – روستای گرم دره915- 530عیدی محمدفرامرز مردانی6

ساملشهرکرد– روستای شیخ شبان755- 530مرادعلیحسین قنربی7

زخمیشهرکرد– روستای شیخ شبان225- 183حسینسیدعلی اصغر کاظمی8

ساملشهرکرد – روستای دستگرد809- 198بهمنایرج وجدی9

اردیبهشت 1365 شهید شدساملشهرکرد – روستای دستگرد924- 186محمدرضااحمد برزگر10

ساملشهرکرد – روستای دستگرد795- 196عزت اللهحشمت الله کریمی11

ساملشهرکرد – روستای دستگرد799- 198صفرنگهدار حیدر پور12

ساملشهرکرد – روستای دستگرد800- 198عباسقلینادر ابراهیمی13

ساملشهرکرد – شهر فارسان923- 198احمدسعید اسالمی14

درعملیات خیربشهید شدساملشهرکرد – شهر فارسان220- 183سبزعلیسعید یداللهی15

ساملشهرکرد – روستای دزک906- 186خدامرادغالمحسین لله گانی16

ساملشهرکرد - شهرک929- 186نبی اللهیدالله صیادی17

زخمیشهرکرد – شهر فارسان925- 198سیدجاللسیدخلیل مرتضوی18

ساملشهرکرد – روستای گهرو221- 183مهرابحسن عرفانی19

در عملیات کربالی 5 شهیدساملشهرکرد – شهر فارسان973- 530علی جمعههیبت الله اسعدی فارسانی20

ساملاصفهان568- 198صادقحسن نرص اصفهان21

ساملاصفهان831- 198صفرعلیرمضانعلی عابدی22

سال 1389 شهید می شودزخمیشهرکرد – شهر بن032- 199عبدالصمدقربانعلی علی بیگی23

زخمیشهرکرد – شهر بن957- 530علییحیی نادری24

ساملشهرکرد – شهر بن954- 530نرصاللهمحمود سلیمی25

ساملفالورجان اصفهان756- 538مرادمحمدرضا شمشیری26

در بیامرستان شهید  شدزخمیشهرکرد - فارسان694- 538خداکرمحبیب الله معین27

شهیدشهرکرد – روستای ارجنک996–530خدارحمحسین امیدی28

ساملشهرکرد - شهرک049- 183ابراهیماسامعیل رئوفی29



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

191
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وضعیت آدرس سکونت زمان جنگشماره پالکنام پدرنام نام خانوادگیردیف
در عملیات

مالحظات

سالمشهرکرد – روستای وردنجان787 - 530حاجتعلینبی اهلل تومانک1

سالمشهرکرد – روستای وردنجان771 - 530حبیب اهللفتح اهلل اسماعیلی2

زخمیشهرکرد – دروازه فارسان767 - 530اسکندرجمعه خدادادی3

اسیر شده بودمفقودشهرکرد– شهرستان کوهرنگ785 – 530 سیف اهللحمیدرضا حبیبی4
سالمشهرکرد – روستای گوجان 795 - 530نجفعلیسیف اهلل نجفی5 

سالمشهرکرد–روستای سرتنگ محمودی750 - 530علی محمدمحمدرضا فرهادی6

شهیدشهرکرد – روستای وردنجان752 - 530حیدرآقاستار اسماعیلی7

سالمشهرکرد – روستای وردنجان759 - 530علیمحسن میرزاخانی8

بشهادت رسیدمفقودشهرکرد – روستای مرغملک 783 - 530صفرعلیغالمعباس گرجی9

سالمشهرکرد – شهر بن748 - 530علی اکبررضا احمدی10

سالمشهرکرد - شهرک772 - 530حسن منصور سلیمی 11

سالمشهرکرد – روستای وردنجان751 - 530عبدالخالقبهرام مولوی12

سالمشهرکرد – روستای وردنجان782 – 530 عبدالغفارعبدالمناف مولوی 13

زخمیشهرکرد – روستای وردنجان 781 – 530 عبداهلل حبیب اهلل مولوی 14

زخمیشهرکرد – روستای وردنجان 780 - 530عبدالعظیم عبدالصمد اسماعیلی15

سالمشهرکرد – روستای وردنجان768 - 530اسداهللخانباز مولوی16

سالمشهرکرد – بلوار طالقانی770 - 530سیداسماعیلسیدابراهیم حجازی17

سالمشهرکرد – روستای شمس آباد749 - 530ایازمهرعلی علیدادی18

بشهادت رسیدمفقودشهرکرد – روستای باباحیدر489 - 198احمدمحمود کاظمی19

زخمیشهرکرد – روستای باباحیدر779 - 530هاشم جعفر محسنی20

زخمیشهرکرد - شهرک766 - 530آقاعلیمنوچهر اسکندری21

زخمیشهرکرد شهرک765 - 530رمضاننادر مومنی22 
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شماره نام پدرنام نام خانوادگیردیف
پالک

وضعیت در آدرس سکونت زمان جنگ
عملیات

مالحظات

سالمشهرکرد – روستای شلمزار754- 530ابراهیممحمدرضا میراحمدی1

سالمشهرکرد – روستای باباحیدر758- 530سید نادرسیدصولت مرتضوی2

زخمیشهرکرد – شهر هفشجان756- 530هدایت اهللسیاوش حق شناس3

سال 1364 به شهادت رسیدمفقودشهرکرد–روستای قلعه ممکا526- 183مرادفریبرز رمضانی4

زخمیشهرکرد – روستای چالشتر776- 530خدادادشهریار رجایی5

 1362 در جزیره مجنون زخمیشهرکرد – روستای چالشتر764- 530اسماعیلسید حبیب اهلل حسینی6
شهید شد

زخمیشهرکرد – روستای کتک761- 530خدامرادایرج اسماعیلی7

سال 1363 به شهادت رسیدمفقودشهرکرد - هفشجان778- 530علی خانعبدالعلی توکلی8

سالمشهرکرد – شهر فارسان032- 183سیدموسیسید مجتبی زارع9

زخمیشهرکرد – روستای گهرو039- 183اسداهللفایز رئیسی10

سالمشهرکرد - شلمزار753– 530حبیب اهللمظفر حمزه پور11

زخمیشهرکرد–خیابان سعدی غربی503- 538دالورمحمد حیدری12

سالمشهرکرد – خیابان باهنر774- 530سیدعبداهللسید هادی کیانی13

سیدعبداهلل حسینی 14
چالشتری

 شیمیایی و سال 1375 زخمیشهرکرد–خیابان17 شهریور762- 530سید علی
شهید شد

 سالمشهرکرد – خیابان فردوسی023- 183عباسعلیرضا نوروزی دهکردی15
سالمشهرکرد - شلمزار498- 198عبداهللرحمت اهلل ملکپور16

زخمیشهرکرد - فارسان769- 530اسماعیلغالمعباس اسدی17

زخمیشهرکرد – روستای نافچ786- 530مهدیقلیعبداهلل رئیسی18

شهیدشهرکرد - فارسان011- 183عبدالکریمحسین کارگر19

شهیدشهرکرد - فارسان218- 183نعمت اهللفرود نصیری20

سالمشهرکرد – روستای باباحیدر491- 198محمدصفدر کاظمی21

شهیدشهرکرد – فلکه چهارمحال763– 530منصورمجید ریاحی22
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شماره نام پدرنام نام خانوادگیردیف
پالک

آدرس سکونت زمان 
جنگ

وضعیت در 
عملیات

مالحظات

سالمشهرکرد – خیابان ارغوان069- 183حاج بابا حمزه امیرخانی 1

شهید شدمفقودشهرکرد – خیابان کاشانی051- 183علی محمدبهنام علی محمدی2
زخمیشهرکرد– روستای چالشتر216- 183منصورعلیرضا عباسی3

بهمن 1364 به شهادت رسیدزخمیشهرکرد - چالشتر082- 183اهلل دادرمضانعلی مولوی4

سالمشهرکرد–روستای وردنجان084- 183عبدالمجیداردشیر رفیعی5

سالمشهرکرد - فارسان211- 183ابوالقاسم غالم سلیمانی6

سالمشهرکرد - فارسان924- 198جبارمنوچهر باقری7

زخمیشهرکرد – روستای نافچ518- 183رضاسید رحمان مولوی8

سالمشهرکرد– روستای پیربلوط070- 183بهرامعلییعقوب عسگری9

زخمیشهرکرد – روستای نافچ068- 183علی خاناحمد محمدی10

زخمیشهرکرد – روستای هارونی060- 183نادعلیولی اهلل مرادی11

اسفند 1362 به شهادت رسیدزخمیشهرکرد – خیابان ملت071- 183رضاحمید استکی12

زخمیشهرکرد–روستای وردنجان080- 183رحیمصفی اهلل اسماعیلی13

سالمشهرکرد – خیابان ملت067- 183علیعبدالکریم واحد دهکردی14

سالمشهرکرد – خیابان سعدی064– 183عبداهللبهنام خدابنده15

زخمیشهرکرد – خیابان ملت920- 198عبدالعلیفضل اهلل کبیری دهکردی16

سالمشهرکرد – روستای هارونی059- 183حبیب اهللمحمود محمودی17

شهید شدزخمیشهرکرد – خیابان ملت062– 183تقیناصر جعفریان18
سالمشهرکرد– خیابان خواجه نصیر061- 183محمودسعید امینیان19

تیر 1362 به شهادت رسیدسالمشهرکرد – خیابان 12 محرم016– 183احمدفریبرز مردانی20

اسفند 1362 به شهادت رسیدسالمشهرکرد - فارسان215- 183رحیمحسین اسدی21

زخمیشهرکرد – خیابان کاشانی022- 183حسنمهدی کوهی22
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دسته چهارم از گروهان سوم )الفتح(
گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری – لشکر8 نجف – عملیات والفجر مقدماتی

آدرس سکونت زمان شماره پالکنام پدرنام نام خانوادگیردیف
جنگ

وضعیت 
در عملیات

مالحظات

سالمشهرکرد–خیابان شریعتی985 - 530حیدرمسعود صادقی1

شهیدشهرکرد شهر فرخشهر966 - 530شکراهللغالمرضا مجیدی2

زخمیشهرکرد – فرخ شهر982 – 530 مرادعلیجهانبخش کیانپور3

سالمشهرکرد–خیابان شریعتی983 – 530حسینعباس میرزائیان4

زخمیشهرکرد–شهرهفشجان988 – 530علیفرهاد فتحی5

اسفند 1363 به شهادت رسیدزخمیشهرکرد–شهر فرخشهر962 – 530سید جوادسید رسول کاظمی6

مهر1362 بشهادت رسیدزخمیشهرکرد - فرخشهر999 – 530آقاعلیاسفندیار امینی7

سالمشهرکر – خیابان حافظ984 – 530محمدعلیبهمن بی غم قهفرخی8

شهیدشهرکرد–فرخشهر خ7تیر995 – 530عبدالکریمبهرام شفیعی قهفرخی9

زخمیشهرکرد - فرخشهر965 – 530حفیظ اهللصفقلی سمیع قهفرخی10

مرداد 1365 به شهادت رسیدزخمیشهرکرد– شهر جونقان991 – 530بختیاراسماعیل فضل اللهی11

زخمیشهرکرد– شهر جونقان992 – 530پنجعلیحسینعلی مهرابی نژاد12

زخمیشهرکرد–فلکه بوعلی سینا997 – 530یداهللولی اهلل جعفری13

سالمشهرکرد–خیابان استکی986 – 530علی کرماسکندر حیدری14

زخمیشهرکرد–خیابان8متری987 – 530جعفرقلیعزیزاهلل فرج زاده15

سالمشهرکرد–روستای دزک502 – 538یداهللیاور اسدی16

زخمیشهرکرد – جونقان993 – 530 اسماعیلیداهلل کارگر17

سالمشهرکرد–روستای رحیم آباد990 - 530مصیبمحسن حسین زاده18

زخمیشهرکرد - فرخشهر994 – 530سیدابراهیمرضا هاتفی قهفرخی19

زخمیشهرکرد–روستای سورک504 – 530بهمنقربانعلی ایزدی20

شهیدشهرکرد – شهر بن960 – 530هاشمرضاقلی هاشمی21

زخمیشهرکرد–روستای چالشتر952 – 530مهدیقلیبهزاد محبی22

سالمشهرکرد–روستای دستنا975 – 530سید کمالمجدالدین نوربخش23



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر
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سال 1360 - منطقه شوش ایستاده از چپ :  شهیدان حسینعلی ترکی ،  بشیر رفیعی
نشسته از چپ  نفر دوم شهید سید مهدی محمدی ، نفر سوم شهید سهراب نوروزی

سال 1362 منطقه عملیاتی خیبر : شهید حکمت بالیده
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ایستاده از چپ : یاور شهرانی ، شهید سهراب نوروزی ، 
نشسته از چپ : نفر دوم شهید حکمت بالیده ، نفرسوم جانباز فردوس حیدری

تعدادی از فرماندهان تیپ 44 فمر بنی هاشم)ع(



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

197

منطقه عملیاتی والفجر 4

سال 1361 منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی - تعدادی از نیروهای گردان ذوالفقار
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سال 1361 منطقه عملیاتی فکه

تعدادی از رزمندگان گردان ذوالفقار قبل از عملیات والفجر مقدماتی



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

199

منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی - فرمانده گردان ذوالفقار و تعدادی از نیروها در حال ذکر تعقیبات نماز

منطقه عملیاتی والفجر 4



200

گردان ذوالفقار

منطقه عملیاتی فکه ایستاده از راست : نفر دوم شهید هیبت اهلل اسعدی ، ایستاده از چپ شهیدسیدرسول کاظمی قهفرخی  
نشسته از راست: سعید اسالمی ، شهیداسفندیار مالکی فارسانی ، شهید فریبرز مردانی

سال 1361 نماز جماعت به امامت شهید حاج علیمحمد علیمحمدی روز قبل از عملیات والفجر مقدماتی



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

201

ایستاده از راست : پرویز امیرخانی ، جمشید علیدوستی ، بهمن خدابنده ، شهید ناصر اسکندری ، رضایی ، ساعتچی
 نشسته از راست :  نفر اول شهید اسماعیل اسکندری ، مفر سوم مرحوم قنبر رحمانی ، نفر پنچم شهید حفیظ اهلل رفیعی، 

نفر ششم اصالن شاهوردی

ایستاده از راست نفر چهارم شهید خداکرم کوهی
نشسته از چپ نفر دوم مرحوم کرمعلی کریمی و نفر سوم شهید فریبرز مردانی
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ایستاده از راست : نفر اول سید هادی موسوی وردنجانی نفر ششم سید مجدالدین نوربخش 
نشسته از راست :  نفر اول شهید حمیدرضا عباسی

سال 1361شهیدان علیمحمد و بهنام علیمحمدی نافچی پدر و پسری که با هم در عملیات والفجر مقدماتی شهید شدند



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

203

سال 1364 منطقه عملیاتی والفجر8 - شهید اسماعیل اسکندری حرم حضرت معصومه)س( 
از راست : شهیدان سیدکمال فاضل ، هیبت اهلل اسعدی، 

سیف اهلل سمیع ، محمدعلی اعتدالپور

سال 1361 - جمعی از رزمندگان گردان ذوالفقار قبل از عملیات ئالفجر مقدماتی
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سال 1364 - منطقه عملیاتی والفجر8 - شهید حسن حیدری و برادر جانبازش ابراهیم حیدری سودجانی

سال 1361 - منطقه فکه - جمعی از رزمنگان استان در حال دعا و زیارت عاشورا قبل از عملیات



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

205

سال1361 - منطقه عملیاتی جنوب - شهید سید رسول کاظمی قهفرحی

سال 1360 - شهید بهمن قاسمی در حال بوسیدن حجت االسالم تقوی امام جمعه وقت شهرکرد
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ایستاده شهید عبدالعلی توکلی. پشت پرچم شهید شکراهلل کیانی و نفر وسط جانباز بیگی

مقر گردان ذوالفقار - نشسته : شهید موسی شیریان



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

207

شهید سیف اهلل سمیع و شهید هیبت اهلل اسعدی

منطقه رقابیه - از راست : شهید ابراهیم خدادادی جانباز سعید رفیعی نژاد شهید حسین شیرزاد
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سال 1361 - جنگل های امقر - شهیدان رضا حیدری و ایرج آقابزرگی

سال 1361 - منطقه رقابیه - شهید مجید ریاحی



فصل چهارم :   ضمایم و تصاویر

209
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منابع و ماخذ

211

منابع و ماخذ
1. برداشت از پرونده های شهدا

2. قمقمه های تشنه ، کتاب راوی ، روایت فکه ، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و بسیج
3. شقایق مجنون ، قربانعلی صادقی ، خسرو محمدی

4. سرخ الله های زردکوه ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
چهارمحال و بختیاری

5. ستاد دزلی 
6. تذکره سرداران شهید استان چهارمحال و بختیاری در هشت سال دفاع مقدس ، نمایندگی ولی فقیه در بسیج

7. مصاحبه با بازماندگان گردان ذوالفقار
8. فرهنگ اعالم شهدای استان چهارمحال و بختیاری ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد 

شهید و امور ایثارگران
9. سیری در جنگ ایران و عراق ، آغاز تا پایان ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
10. راوی جنگ ، مصاحبه با سردار شهید سهراب نوروزی، فرمانده گردان ذوالفقار

11. پرونده گردان ذوالفقار در عملیات والفجر مقدماتی
12. لیست گردان ذوالفقار چهارمحال و بختیاری ، تیپ 2 مالک اشتر ، لشکر8 نجف اشرف

13. گفتگو با خانواده های شهدای گردان ذوالفقار
14. گفتگو با جانبازان و رزمندگان عملیات والفجر مقدماتی

15. مصاحبه با سرهنگ همایون امیرخانی مسئول تسلیحات گردان ذوالفقار
16. مصاحبه با سرهنگ محمد کیانی از فرماندهان تیپ44 قمر بنی هاشم

17. مصاحبه با سید احمد اتابک بیسیم چی فرمانده گردان ذوالفقار
18. مصاحبه با سیدتقی احمدی معاون اول گردان ذوالفقار

19. مصاحبه با محمدتقی شفیعی از رزمندگان گردان ، شرکت کننده در عملیات والفجر مقدماتی
20. مصاحبه با خدامراد شاهقلیان کمک بیسیم چی گردان ذوالفقار

21. روزنامه جمهوری اسالمی ، 24 اسفند 1393 ،شماره 10269
22. روزنامه جمهوری اسالمی ، 20 مرداد 1392 
23. مجله شاهد جوان ، مرداد 1392، شماره 97

24. مجله شاهد جوان ، شهریور 1392 ، شماره 98
25.روزنامه کیهان ، 19 اسفند 1375 ، شماره 15882




