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روایت سردار حسن زاده جانشین قرارگاه عملیاتی ثامن االئمه(ع)

پدرشهید گفتشوشتری پدرم بود
رضامیرزاده 10-سالقبلدرچنینروزهاییبودکهشهرمشهد،شاهدیکیازباشکوهترینمراسم
های تشییع بود؛ تشییع پیکر سردار شهید نورعلی شوشــتری .او در اقدامی تروریستی در منطقه
سرباز در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید تا به همگان ثابت کند که جامانده قافله دوستان و
همرزمان شهیدش بود که سرانجام باید به آن ها می پیوست و پیوست .او با حضور موثرش در منطقه
سیستانوبلوچستانچنانعملکرد کهمهرومحبتشوشتریهنوزهمدردلهایمردمآنمنطقه،

زنده است .شوشــتری لباس جهاد را از ســال های قبل از انقالب بر تن کرد و زمانی از تن او در آوردند
که رنگ خون به خود گرفته بود .شوشتری مرد همیشه در صحنه عرصه های رزم و فرهنگ و جهاد
بود که در موی سپیدی با خدمات فراوان به این آب و خاک و انقالب ردای شهادت پوشید و به آسمان
پرواز کرد ...در ایام دهمین ســالگرد شهادتش با همرزمش سردار ســرتیپ دوم پاسدار «مجیدرضا
حسنزاده»جانشینفرماندهقرارگاهثامناالئمه(ع)همکالمشدیمتااوبرایمانازشوشتریبگوید.

اولین مالقات در جبهه های جنوب
سردار حســن زاده درباره اولین آشــنایی هایش با
شهید شوشــتری چنین می گوید :اولین بار سردار
شوشــتری را در زمان جنــگ و جبهه هــای جنوب
دیدم.قبلازعملیاتفتحالمبینبود .آنجابودکه
ازنزدیکمیدیدمشوباایمانوصالبتوشجاعتش
آشــنا شــدم .در برخی از عملیات ها نیز در خدمت
ایشــان بودیــم و خصوصــا در عملیات هایــی که در
قرارگاه نجف اشــرف حضور داشتند .پس از دوران
دفاع مقــدس و در زمان حضور ســردار شوشــتری
در ســمت فرماندهی لشــکر  5نصر و قرارگاه ثامن
االئمه(ع)درکنارایشانحضورداشتم.

سلسله مراتب نظامی را
با تالش و ایمان طی کرد
شهیدشوشتریسلسلهمراتبنظامیرابا کوشش،
ایمانواعتقادخودطیکرد.درردههایمختلفدر
فرماندهیوهدایتیگانهادردوراندفاعبهویژه
در عملیات های بزرگ و پس از آن نقش داشت .به
ویژه در هدایت یگان های اســتان خراسان شامل
لشــکر 5نصر ،تیپ 21امام رضــا(ع) و تیپ جواد
االئمه(ع) .شهیدشوشتریدرعملیاتمهممرصاد
مســئولیت خطیر عملیات را به عهده داشــت   که
نقش موثر ایشــان در این عملیات بر همه روشــن
اســت که اگر بخواهیم به آن بپردازیم باید بســیار
دربارهاش مطلب نوشت .بعد از این عملیات و پس
از آن که گــزارش عملیات را به حضــرت امام (ره)
ارائه کردند ،ایشــان گفته بودند« :من در این دنیا
نمی توانم کاری برای شــما انجام دهم .اما اگر
آبرویی داشــته باشــم در آن دنیا قطعا شما را
شــفاعت خواهم کرد ».این ســخن امام
(ره) برای شهید شوشتری بسیار مهم
بود .رهبر معظــم انقالب   نیز نظر
ویژه ای به ســردار شوشتری
داشــتند و آقــای محســن
رضاییهمکهدرآنمقطع
فرماندهیکلسپاهرا
به عهده داشت ،در
خاطراتــش می
گفت کــه در برخی
موضوعــات از شــهید
شوشتری می خواستیم
که موضوع را با حضرت آیت
ا ...خامنــه ای مطــرح کند.

آقای شوشــتری پس از دفاع مقدس نیز کارهای
بســیار ارزشــمندی انجام داد .ایشــان به عنوان
فرمانده لشــکر 5نصــر و قــرارگاه عملیاتی ثامن
االئمه(ع) منصوب شــد که عالوه بــر تقویت بنیه
نظامی یگان های مستقر در خراســان ،اقدامات
زیربنایی را در زمینه های تربیت نیروی انسانی و
امور فرهنگی پایه گذاری کرد.

از هیئت رزمندگان
تا مدارس امام حسین(ع)
شــهید شوشــتری اعتقادش ایــن بود کــه پس از
دفاع مقدس برای اســتمرار فرهنگ و آموزه های
دفاع مقدس باید نگاه جدیــدی را در پیش گرفت
تــا بتــوان آن را برای اســتمرار حرکــت انقالب به
نســل های بعد منتقل کــرد .پایه گــذاری هیئت
رزمندگان اسالم و جامعة الحســین (ع) از جمله
این اقدامات بود که با انسجام و پیوستگی نیروها
نقش ارزشمندی در امور فرهنگی و حفظ نیروها
ایفا می کرد و می کند .از ســوی دیگر ،در تشکیل
مدارس امام حسین (ع) در مقاطع مختلف تالش
کردتادرتربیتنیروینوجوانوجوانایفاینقش
کنند .سرگذشت پژوهی شهدا و برگزاری یادواره
و کنگره شهدا از دیگر فعالیت هایی بود که توسط
سردار شوشتری انجام شد .عالوه بر این ،از عرصه
های اقتصادی و معیشــتی نیز غافــل نبود .نقش
مؤثردرشکلگیریشرکتهاییمانندسپاد،نوید
و الهیه به عنوان یک مدل اقتصادی قابل ارائه ،از
دیگر فعالیت های شهید شوشتری بود.

برقراری امنیت با مردم
همواره پــس از پایــان جنــگ ،اســتکبار جهانی

تالش می کرد به اشــکال مختلف بخشی از توان
ایــران را در مرزهــا معطــل و درگیر کند .ســردار
شوشــتری از ســال  79تا  84به عنــوان فرمانده
قرارگاه منطقه ای حمزه سید الشهدا(ع) حضور
یافت تا مانع از شــکاف میــان اقوام کــرد و مردم
ایران و نفوذ ضد انقالب شود .شهید شوشتری با
پایه گذاری پایگاه های شهید کاوه در این منطقه
تالش کرد تا امنیــت پایدار را به صــورت مردمی
در آن جا ایجــاد کند .پایــگاه هایی کــه با حضور
نیروهای مردمی شــکل می گرفت و در حقیقت
امنیتمنطقهتوسطخودمردممنطقه
تأمین می شــد .عــاوه بر آن
از کارهای مــردم یاری،
محرومیــت زدایــی و
کمک بــه مــردم نیز
غافــل نمانــد .گام
هــای مؤثــری در
ایجــاد امنیــت پایدار
در منطقــه برداشــته
شــد .مردم شــمال غرب کشور
توانستند با فرماندهی ســردار شوشتری در این
منطقه ،در تأمین امنیت خود ســهیم شوند و این
اقدامــی ماندگار برای ســردار بود .ایــن تفکر در
منطقه شمال غرب استمرار یافت و دستاوردهای
زیادی نیز برای مردم به ارمغان آورد.

جانشینی فرماندهی
نیروی زمینی سپاه
پس از آن ســردار شوشــتری به جانشینی نیروی
زمینی سپاه پاسداران منصوب شد .در آن جا نیز
با بهره گیــری از تجربیات دوران دفــاع مقدس،
در زمینه ایجــاد آمادگی رزمی بــرای یگان های

نیروی زمینی در نقاط مختلف کشور ایفای نقش
می کرد تا دســتاوردهای انقالب ،برای آیندگان
باقی بماند.

در هر تصمیمی که گرفته می شد ،مردم همراهی
می کردنــد و امنیت به دســت خود مــردم تأمین
می شد .سردار شوشتری عالوه بر این در عرصه
های فرهنگی و اقتصــادی در منطقــه نیز ایفای
نقش کرد .حقیقتا مــی گویم که مــردم منطقه با
تمام وجود سردار شوشتری را دوست داشتند.

پــس از مدتــی و به دنبــال ایجــاد ناآرامــی هایی
در جنــوب شــرق کشــور توســط گروهــک هــا و
ضدانقالب ،سردار شوشتری مأموریت پیدا کرد
تا در قالب فرماندهــی قرارگاه قدس،
به برقــراری امنیت در منطقه
سیســتان و بلوچســتان
کمــک کنــد .ســردار
شوشتری با استفاده
از تجربیات حضور در
شــمال غرب کشور،
این بار در جنوب شرق
کشــور حضــور یافــت .او
معتقد بود که امنیت در منطقه جز
با وحدت و انسجام مردم و طوایف و مردمی کردن
امنیت به دست نمی آید .ســران عشایر و منطقه
سیستان و بلوچستان هم که سردار شوشتری را
در کنار خود دیدند و خدمت گزاری او را به چشم
دیدند ،در این راه همکاری کردند.

پدری مهربان برای طوایف

عامل ایجاد وحدت
در طوایف جنوب شرق

خادم مردم بود
ســردار برای فرماندهی به آن جا نرفــت ،او به آن
منطقه گام نهاد تا همچون یک خادم برای مردم
کار و تالش کنــد .همین عنصر اصلــی موفقیت
ســردار شوشــتری و همرزمــان ایشــان از جمله
شــهید محمدزاده در منطقه بود .بــه گونه ای که

درایامزیارتاربعیندرنجفوکربال

هنرمند مشهدی تصویر 8شهیدمدافعحرم عراقی را نقاشیکرد
غفوریــان -در حــال و هــوا و حاشــیه برگزاری
راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن ،اتفاقاتــی رقــم
می خورد کــه در نوع خود جالب و جذاب اســت.
مثــا مستندســازان موضوعــات مختلــف مثل
راهپیمایــی خارجــی ها ،محیــط زیســت و ...را
به تصویر می کشــند .یا هنرمندان خوشــنویس
و نقاش در مســیر راهپیمایی با موضــوع اربعین
به تولیــد آثار مــی پردازنــد .در این میــان یکی از

هنرمندان مطرح نقاشی تصاویر شهدا دست به
ابتــکار جالبی زد و در ایــام پیــاده روی اربعین در
مسیر نجف تا کربال تصاویر هشت تن از شهدای
مدافع حرم عــراق را نقاشــی و به خانــواده های
این شــهدا اهــدا کرد.احمــد منصــوب هنرمند
مشهدی که اکنون بســیاری از نقاشــی دیواری
هایشهرازآثاراوست،درایاماربعینبابومورنگ
وقلمموعازماینسفرشدتادرحاشیهاین مراسم

شهید سیف حیدر الغرابی

جلوهایاز«الحسینیجمعنا»رامعناکند.منصوب
در این باره با اشــاره به این که ایــن کار را با هدف
نزدیکتر شــدن قلبهای مســلمین بــه ویژه دو
ملت بزرگ ایران و عراق انجام دادم ،به خراسان
می گوید :قطعا نتیجــه این کار نوعــی قدردانی
از این شــهیدان واالمقام و خانــواده های معظم
شــان نیز به حســاب می آید که جهاد آن ها باعث
تامین امنیت ما بــرای زیارت حــرم اهل بیت(ع)

شهید علی حاکم الخکانی

شهید صالح (ابومهدی العاشقی)

فرزند این شهید را همچون فرزند
خودم دوست می داشتم

شهید سیدکریم سیدعمار الیاسری

شــده اســت .این هنرمنــد مشــهدی کــه ازاین
تجربه اش کلی خاطرات خوب در ذهن خانواده
های شــهدای عراقی به یادگار گذاشــته اســت،
چنین می گوید :استقبال مردم عراق مخصوصا
خانوادههای مدافع حرم عراقــی که از میزبانان
و موکــب داران نجف بودند بســیار عالی بــود و با
عمق وجودم همبســتگی این مردم با ملت ایران
و عالقه شان به موضوع جهاد ،شــهادت و ایثار را
احســاس کردم.او درباره این احساس همدلی و
همبستگی چنین می گوید :معتقدم در شرایط
کنونی جهــان اســام بیــش از هر امــر دیگری،
وحدت،همدلیوتالیفقلوبملتهایمسلمان
بسیارمهموداراینقشیتعیینکنندهاستوبه
طور قطع ما با ایجاد این همبســتگی می توانیم
نقشههای دشــمن را نقش برآب کنیم تا عزت و
اقتدار امت اســام حفظ شــود .منصوب که این
حرکت فرهنگی را خودجوش انجام داده است،
میگوید:مردمعراقبههنروهنرمنداحتراممی
گذارندوحداقلمندراینایاماینرادیدموتجربه
کردم .امیــدوارم چنین حرکت هایــی با حضور
بیشتر هنرمندان در بخش های مختلف هنری
در سال های آینده انجام شود که بی شک دارای
آثاروبرکاتزیادیاست.

پــس از شــهادت شــهید شوشــتری در یکــی از
روســتاهای منطقــه بــه دیــدار خانــواده یکی از
شــهدا رفتیم ،آن جا من احســاس کردم که وارد
یک پایــگاه بســیج شــده ام .تصاویری از ســردار
شوشتری و دیگر شهدا در آن جا نصب شده بود.
وقتی صحبت از سردار شوشتری شد ،پدر شهید
برای شــهید شوشــتری اشــک می ریخــت و می
گفت شوشــتری برای ما پــدر و بزرگ بــود .او در
قلب همه ما جا داشت.

راه شوشتری ادامه دارد
هر چند سردار شهید شوشــتری حضوری کوتاه
مدت در منطقه سیستان و بلوچستان داشت ،اما
در همین مدت زمان کوتاه توانست منشأ وحدت
طوایــف در منطقه باشــد .مســئله ای کــه پس از
آن نیز این امور توسط ســردار منصوری فرمانده
قرارگاه ثامن االئمه(ع) در آن منطقه دنبال شــد
و ایشان نیز منشأ خدمات زیادی در منطقه بود.
از جمله اقدامات ارزشــمند شــهید شوشــتری،
اقداماتی بود که در مناطق مرزی شــمال شــرق
کشــور انجام داد که همزمان بــا فعالیت طالبان
در آن مــدت بــود .ایشــان اقدامات گســترده ای
انجام داد .اقدامات زیرســاختی انســداد مرزی

با دســتور و نظارت ایشــان انجام گرفت .بیش از
 100کیلومتر در مرز کانال ایجاد شد .تهدیدات
جدی بود و دشمنان قصد آسیب رساندن به نظام
را داشتند.
عالوه بر این ،در منطقه کنده ســوخته و شرشری
و ارتفاعات جهنم دره در منطقه صالح آباد ،جاده
مرزی نداشتیم و پاسگاهی وجود نداشت .منطقه
به محلی امن برای اشرار تبدیل شده بود .منطقه
ســخت و صعب العبوری بود .در نهایــت با تدابیر
سردار شوشــتری ایجاد جاده در آن منطقه برای
ســامان دهی به وضعیت امنیتــی در منطقه پایه
گذاری شد.
عالوه بر این ،حضور ویــژه در جمع خانواده های
شهدا از جمله برنامه های سردار بود و پدر معنوی
رزمندگان در منطقه خراسان بزرگ بودند.
شــهید شوشــتری عمر خود را در طبــق اخالص
نهاد .حدود  61سال در این جهان زیست .نیمی
از عمر خــود را قبل از پیــروزی انقــاب و نیمی را
نیز پــس از پیروزی انقــاب گذراند .در روســتای
ینگیجه ،از توابع سروالیت نیشــابور و در خانواده
ایمتدینومذهبیمتولدشد.تحصیالتابتدایی
را در همــان جا گذرانــد .پس از دوران ســربازی،
وارد عرصه کار شــد و به خوزســتان عزیمت کردو
به کارهای عمرانی مشغول شد .پس از آن مدتی
را نیــز در اســتان گلســتان گذراند و بــه کارهای
عمرانی پرداخت .در همان ســال ها که مصادف
با سال های پیروزی انقالب اسالمی بود ،فعالیت
های انقالبی نیز داشــت و بــا آیــت ا ...طاهری از
بزرگان و مبارزان استان گلستان ارتباط داشت.
پس از پیروزی انقالب به عضویت سپاه پاسداران
انقالب اســامی در آمد و در اتفاقاتی مانند غائله
گنبد و کردستان حضور یافت و در آزادسازی شهر
سنندج نقش مؤثری ایفا کرد.

