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افتتاح کانون خادمیاران
خانواده شهدا

همزمان با هفته دفاع مقدس کانون خادمیاری خانواده
شهدا در خراســان رضوی و برخی از اســتانهای کشور
از جمله قــم ،قزوین ،تهــران ،همدان ،مرکــزی ،فارس،
اصفهان ،ســمنان ،چهارمحال و بختیاری و البرز افتتاح
شــد .رئیس ســازمان فرهنگــی آســتان قــدس در آیین
افتتاحیه ایــن کانون که بــا حضور جمعی از مســئوالن و
خانوادههای معزز شهدا در گلزار شهدای بهشت رضا(ع)
مشهد برگزار شد ،گفت :مهمترین اهداف تشکیل کانون
خادمیاری خانواده شــهدا توجه بیشــتر به خانواده معزز
شــهدا ،ایجاد انســجام در فعالیتهای اجتماعی آن ها،
ایجاد جاذبههــای خادمیــاری و اســتفاده از حضور این
خانوادههاست .به گزارش آســتان نیوز ،حجت االسالم
گنابادی نژاد افزود :شــبکه مردمی خادمیاران خانواده
شــهدا یکــی از گروههــای تخصصــی خادمیــاری تحت
پوشش سازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی است که
در آیندهای نزدیک در کل کشور راهاندازی خواهد شد.
گنابادی نژاد با اشــاره بــه حضور خانوادههای شــهدای
مدافع حرم در مراســم افتتــاح این کانون افزود :لشــکر
فاطمیون که بیشتر آنان جوانان افغانستانی بودند ،نقش
مهمی در پیــروزی جبهه مقاومت داشــتند و با اقداماتی
که این غیور مردان انجام دادنــد چیزی به نابودی کامل
تکفیریهــا در ســوریه نمانده اســت .وی تصریــح کرد:
بیشتر شهدا و رزمندگان لشــکر فاطمیون از قشر کارگر
و زحمتکش افغانســتانی بودند و برخی از خانوادههای
افغانستانی چند فرزند خود را در راه دفاع از ارزشهای
اسالمی در کشور سوریه یا در جنگ با طالبان و درکشور
افغانستان از دســت دادهاند و این نشانه روحیه شهادت
طلبی این عزیزان است .رئیس سازمان فرهنگی آستان
قدس رضــوی همچنین از اســتقرار حســینیه شــهدا در
بهشــت رضا(ع) در آیندهای نزدیک خبــر داد و افزود :با
افتتاح این حسینیه اقدامات جدیدی در خصوص معرفی
فرهنگ ایثــار و شــهادت با کمــک خانواده معزز شــهدا
صورت خواهد گرفت.

تغییرساعتفعالیت
شهربازیمعارفی
همزمان با شــروع ســال تحصیلی جدید و تغییر ســاعت
رسمی کشور ،ساعت فعالیت شــهربازی معارفی آستان
قدس رضوی نیز تغییر کرد .به گزارش آستان نیوز ،بر این
اساس فعالیت این شــهربازی که در جوار بارگاه حضرت
رضا(ع)دایر شــده ،از ســاعت  8:30صبح آغاز میشود
و تا ســاعت  13ادامه خواهد داشــت .این شــهربازی در
شــیفت عصر نیز از ســاعت  16تا  21پذیــرای کودکان و
نوجوانان زائر و مجاور بــا  14مجموعه بازی خواهد بود.
شــهربازی معارفی آســتان قدس رضوی روزهای شــنبه
تعطیل است.

روزشمار دفاع مقدس و نگاهی به حضور رزمندگان خراسانی در آن

گزارش

دالوریهای سربازان خراسانی وطن

هفته دفاع مقدس

دفاع هشت ســاله ایران در مقابل حمله دشمن بعثی
و همپیمانان پیــدا و پنهانش ،در زمره وقایعی اســت
کــه از حافظــه تاریخــی مردمان ایــن ســرزمین پاک
نخواهد شــد .حماســههایی که در آن روزهــا به ثبت
رســید ،مرهون تالش مردان و زنانی است که اگرچه
بسیاریشــان گمنام ماندند اما این خــاک به افتخار
وجود و تالش آنها ،آزاد ماند.
از میان استانهای مختلف کشور ،سهم خراسانیها
در جنــگ پررنــگ بود .شــرح حضــور دالورمــردان و
شیرزنان این خطه در جبهههای جنگ بسیار مفصل
اســت و در ایــن مجــال ،بــه چکیــدهای از آن بســنده
کردهایم:

•یگانهای نظامی خراسان

لشــکر  ۷۷پیــروز ثامناالئمــه(ع) و پایــگاه پدافند
هوایــی امــام رضــا(ع) و یگانهــای ارتــش منطقــه
خراســان در دوران دفاع مقدس نقش آفرین بودند.
همچنیــن یگانهای رزم خراســانی ســپاه ،بســیج و
جهاد سازندگی شامل تیپ و لشکر  ۲۱امام رضا (ع)،
تیپ  ۱۸جواداالئمه (ع) ،لشکر  ۵نصر ،گروه توپخانه
 ۶۱محــرم ،تیپ (گــروه) مهندســی  ۴۵جواداالئمه
(ع) ،تیــپ  ۱۳رعــد ،تیــپ  ۱۲قائم(عــج) ،تیپ ۸۸
انصارالرضا(ع) ،لشــکر مهندســی  ۴۳امام علی(ع)
و تیــپ  ۷۲شهیدهاشــمینژاد ازدیگــر یگانهــای
خراسانی دوران دفاع مقدس بودند.

غرورآفرین ثامناالئمه(ع) است .این عملیات پس از
آن که امام خمینــی (ره) فرمودند« :حصر آبادان باید
شکسته شود» ،توسط رزمندگان این لشکر و با کمک
ســپاه پاســداران و ژاندارمری و نیروهای مردمی در
یکم مهر  ۱۳۶۰اجرا شد .بعد از این عملیات ،لشکر
 ۷۷پیاده ،به لشــکر  ۷۷پیــروز ثامناالئمه(ع) تغییر
نام یافت .جدا از عملیات غرورآفرین ثامناالئمه(ع)،
نیروهای این لشــکر در  ۲۲عملیات بزرگ و کوچک
از جمله فتحالمبین ،قادر ،خیبر ،بدر ،نصر ،مرصاد و
بسیاری دیگر نقش آفرینی کردند.
پایگاه پدافند هوایی امام رضا(ع) مســتقر در مشــهد
وابســته به نیروی هوایــی ارتش جمهوری اســامی
ایران نیز که بعدها به صورت پایگاه چهاردهم شکاری

ارتش درآمــد ،در طــول دوران دفاع مقــدس ،عالوه
بر پشــتیبانی هوایی از رزمندگان اســام در مناطق
جنگی ،نقش قابل توجهی در خدمات ترابری هوایی
رزمندگان خراسانی ارائه کرد.

•نکته:

لشکر  ۷۷پیروز ثامن االئمه(ع) نیز بنا به دستور طبق
طرح ابالغی به منطقه خوزســتان اعزام و تعدادی از
نیروها در منطقه عمومی دزفول و بسیاری از آنها در
آبادان مستقر شدند و به ماموریت شان ادامه دادند.
این یگان یکی از موثرترین لشکرهای ارتش جمهوری
اسالمی ایران بود که به رغم گذار از مراحل مختلف در
مقایسه با دیگر یگانهای عمده دچار آسیب کمتری
شده بود.

•عملیات نیروهای خراسان

الف) عملیاتهای خراسان در دفاع مقدس از شروع
تجاوز تا متوقف شدن پیشروی دشمن
 .1در ابتــدای جاده خرمشــهر بعــد از کارخانه نورد
اهواز به نام دب حردان  10مهر 59
 .2تثبیت دشــمن در ابتدای شــهر حمیدیه 20مهر
59
.3تثبیت دشــمن در ارتفاعات ا ...اکبــر و پدافند از
منطقه و اجرای شبیخونهای پیاپی و تشکیل گردان
امام رضا(ع) و گردان ابوذر و گردان حر
.4کمک به گروه چریکی شــهید چمران
در محور سوسنگرد
 .5عملیــات یــا مهدی(عــج) در محــور

•لشکر  ۷۷پیروز ثامناالئمه(ع)
لشکر  ۷۷پیاده خراسان یکی از نخستین یگانهای
ارتش جمهوری اســامی ایران بود که با آغاز تهاجم
دشمن بعثی برای حضور در منطقه ،مأموریت یافت.
یکی از افتخارات بزرگ لشکر  ۷۷عملیات کلیدی و

سوسنگرد  ۲۶اسفند 59
ب) عملیاتهــای محــدود رزمندگان خراســانی از
اوایل سال  ۱۳۶۰تا عملیات ثامن االئمه(ع)
 .1عملیــات محــور شــوش در تاریــخ  ۲۵فروردیــن
۱۳۶۰
 .2عملیــات حضرت مهــدی (عج)  ۳۱اردیبهشــت
 ۱۳۶۰ارتفاعات ا ...اکبر شمال سوسنگرد
 .3عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا ،شــرق
کارون(جنوب دار خوین)
 .4عملیات محدود (رمضان) محــور حمیدیه کرخه
نور  5مرداد 1360
.5عملیــات محــور شــحیطیه (غــرب ارتفاعــات ا...
اکبر)  ۱۱شهریور ۱۳۶۰
 .6عملیــات شــهید مدنی سوســنگرد  ۲۷شــهریور
۱۳۶۰

• حضور خراسان بزرگ در جنگ
به روایت آمار

اعــزام نیروهــای بســیجی بــه یگا نهــای رزم
=  308256نفر
تعداد عملیاتهایی که با حضور نیروهای خراسانی
انجام شــد=  98عملیات (عملیاتهای کوچک یک
تا سه روزه و عملیاتهای بزرگ چهار تا  70روزه ،مثل
والفجر  8و کربالی ،5عالوه بر شبیخونها و تکهای
محدود گردانی)
تعداد شهدای استانهای خراسان در دفاع مقدس=
 ۲۳۰۰۰شهید
تعداد آزادگان=  ۴۰۱۵نفر
تعداد جانبازان= ۴۷۷۷۷
 ۱۸۳۰۰جانباز بیش از  25درصد ۱۹۲۰جانباز شیمیایی باالی  25درصد ۴۸۹۳جانبــاز خراســانی اعصــاب و روان بــاالی 25درصد
منبع :کنگره بزرگداشت شهدای خراسان

نقشآفرینیهای مهم خراسانیها
دوم اردیبهشت 58

سپاه تشکیل میشود و این
اتفاق با چند روز تاخیر از  8تا 12
اردیبهشت در خراسان بزرگ و
مشهد رخ میدهد.

تیر و مرداد 58

حزب کومله شهر پاوه استان
کرمانشاه را به اشغال خود
درآورده است .شهید چمران
مسئول ختم این غائله است .در
این عملیات آزادسازی  60نفر
از پاسداران سپاه خراسان هم
حضور دارند.

مهر و آبان 58

پاک سازی سنندج و نگهداری
از شهرهای پاک سازی شده با
مشارکت سپاه خراسان و مشهد
انجام میشد .خراسانیها
و مشهدیها در این مدت از
همراهی با شهیدصیادشیرازی و
شهیدکاوه تا کشف و خنثی سازی
توطئه کودتای نوژه را تجربه
کردند.

بهمن و اسفند 58

درغائلهشهرگنبد،فداییانبه
اصطالحخلقشهررابهتصرف
خود درآوردند که یک گروه
125نفریازسپاهمشهدبه
کمک رفتندوماجراراختمبه
خیرکردند.نیروهایلشکر77
خراساننیزدرختمغائلهگنبد
نقشبهسزاییداشتند.آنهابه
منطقهگنبدوترکمنصحرااعزام
شدندوباتشکیل «ستادتامین» در
پادگانگنبد،کنترلشهررابه
دستگرفتندوامنیترابهمنطقه
بازگرداندند.

دهه دوم شهریور 1359

شهیدبابامحمدرستمیدر
شهریور 59برایاعزامنیروهای
تازهنفس ازکردستانعازممشهد
شد کهخبرحملهعراقمنتشر
میشودونیروهایسازمان
دهیشدهبهسمتاهوازحرکت
میکنند.همزمان،شهیدرستمی
باهماهنگیمقاممعظمرهبریو
شهیدچمران،نیروهایمشهدیو
خراسانیرابهسرعتدردومنطقه
دبحردانوشهرحمیدیهمستقر
کردونیروهاواردنبردبادشمنان
سرتاپامسلحبعثیشدند.
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ناگهان هواپیماهای عراقی بر فراز
تهران و هشت شهر دیگر کشور
دیده میشوند تا جنگ هشت
ساله ایران و عراق کلید بخورد.
بعد شهرهای قصر شیرین،
مهران ،سومار و نفت شهر سقوط
میکنند .اهواز هم در آستانه
سقوط قرار میگیرد.

مهر سال 59

نیروهای جهاد خراسان ،رامهرمز
واقع در 120کیلومتری اهواز را
برای استقرار انتخاب میکنند و
بالفاصله کاروانی متشکل از 200
تا  250نیروی رسمیجهادگر و
مردمیبا تخصصهای مختلف
به همراه چند نفر از مسئوالن و
 40تا  45دستگاه سبک و نیمه
سنگین و سنگین ازشهر مشهد به
طرف اهواز حرکت می کنند .اول
آبان ماه کاروان به شهر رامهرمز
استان خوزستان وارد و در باغی
متروکه مستقر می شود.

حدود  2ماه بعد

وضعیت نیروهای اولیه سپاه
خراسان به لحاظ سالح و
پیداکردن خود در منطقه به
ویژه در آن دو نقطه تاکتیکی،
بهتر شده است .نیروها در
موقعیتهای خود تثبیت شده
و موفقیتهایی هم کسب
کرد هاند.

