
سرنوشت و انتخاب های هر ش�خص در زندگی 
بس�یار ب�ه حی�ات و زیس�ت دوران کودکی و 
نوجوانی او بستگی دارد. مایلم ریشه های حیات 
جهادگرانه خود را که در این مدت طوالنی بر این 
س�بیل، ثابت مانده اس�ت، در زندگی و زیست 
دوران کودکی ش�ما جس�ت و جو کن�م. آیا آن 

زندگی در این راه انتخابی شما مؤثر بود؟
ابتدا ياد شهيدان انقاب اسللامي به ويژه شهداي جنگ 
تحميلي و نيز هفته دفاع مقللدس را گرامي مي دارم. ما در 
دوره كودكي و نوجواني دوزيست بوديم به اين معنا كه هم 
در روستا زندگي مي كرديم و هم در شهر. معموالً روستايي ها 
خيلي پيچيده نيستند، اهل تعامل زياد هستند و همكاري 
جمعي و داوطلبانه خوبي با هم دارند، همچنين سخت كوش 
و اهل تاش و جديت هستند. موضوع بعدي ساده زيستي 
اسللت مخصوصاً آنهايي كه در روستا زندگي مي كنند اهل 
اسراف نيستند چون امكانات كمي در اختيارشان است. پدر 
ما هم بسيار مقيد به حال و حرام بود و در آموزش احكام 
ديني به ما جديت داشت. همين آموزش ها موجب شد ضمن 
آشنايي با مباني ديني در همان دوران نوجواني و جواني به 
صف انقابيون بپيونديم. تمام اقوام ما كه جمعيت بااليي را 

هم شامل مي شد تماماً مخالف رژيم شاه بودند. 
در دوران دفاع مقدس نيز هر چهار برادر در جبهه حضور پيدا 
كرديم كه نتيجه اين حضور آن شد كه هم جانباز داريم، هم 
آزاده و هم شهيد مفقوداالثر. هر يك از برادران به نوعي آثار 

دفاع مقدس را همراه خود داريم. 
قبل از انقاب ديپلم گرفتم و در رشته خون شناسي دانشگاه 
مشهد قبول شدم اما به جهت دوري راه و عدم امكان تأمين 
مسكن از رفتن به دانشگاه انصراف دادم و به سربازي رفتم. 
هنگامي كه امام فرمودند سربازها از سربازخانه فرار كنند به 
كمك برادربزرگم فرار كردم. بعد هم به استخدام آموزش و 

پرورش همدان درآمدم و معلم شدم. 
اولین حضور شما در جبهه چگونه رقم خورد؟

مرداد ماه سال 58 ضد انقاب، پاوه را محاصره كرد و فرمان 
معروف امام صادر شد كه ارتش و سپاه و آحاد مردم به سمت 
پاوه گسيل شوند و محاصره را بشللكنند. من هم به همراه 
دوستان از جمله شللهيد تقي بهمني به پاوه رفتم، بعد هم 

خدمت در كردستان بود و حضور در جبهه ها ادامه يافت. 
از چه زماني وارد سپاه شدید؟

از همان زمان ما به صورت داوطلبانه وارد سپاه شدم. البته 
حضور در كردسللتان به معناي عضويت من در سپاه نبود. 
چون داوطلب بودم كه بروم و يك غائله اي را پايان بدهيم. 
من هم كه به سللربازي رفته بودم و آمللوزش ديده بودم به 
عنوان نيروي كمكي رفتم. حدود شش ماه در منطقه بودم از 
پاوه به سنندج از سنندج به سقز از سقز به مهاباد و نهايتاً در 

پاكسازي هاي شهر هاي اين استان مشاركت داشتم. 
وقتي از كردستان برگشتم دوستان زيادي اصرار كردند كه 
به سپاه بروم از جمله شهيد نيكو منظر كه حدود 50 سال 
سن داشت و بزرگ ما بود. به هرحال اصرار كردند ما به سپاه 
برويم. بعد از شللش ماه كه از كردستان برگشتم، زمستان 

58 وارد سپاه شدم. 
در دوران دف�اع مق�دس چه مس�ئولیت هایي 

داشتید؟
 مدتي مسئول آموزش بودم تا اينكه جنگ تحميلي شروع 
شد. البته دو ماه قبل از آغاز جنگ به دليل ناآرامي در مرزها 
و درخواست شهيد بروجردي و شللهيد صياد شيرازي در 

مرزهاي قصرشيرين و سر پل ذهاب مستقر شده بوديم. دو 
سال در محور سرپل ذهاب باالي قاويز با سمت فرماندهي 
محور )به اين معنا كه فرماندهي بين شهيد همداني، تقي 
بهمني و اينجانب به صورت نوبتي انجام مي گرفت( حضور 

داشتم. 
در عمليات والفجر2 در پيرانشهر، چون عمليات در آنجا به 
مشكل خورده بود همراه تعدادي از يگان ها از سرپل ذهاب 
به آن منطقه رفتم. در آنجا با شهيد باكري آشنا شدم. اگر چه 
قباً هم ايشان را مي شناختم اما همكاري مشتركي نداشتم. 
فرمانده تيپ ما يعني تيپ انصار الحسين)ع( شهيد حسين 
همداني بود و من جانشين تيپ بودم. در عمليات والفجر5 
هم حضور داشللتم. دوره ايي كه فرمانده سللپاه پاوه بودم و 
فرمانده تيپ بودم تصميم گرفتند با حفظ سمت فرماندار 
اورامانات هم باشللم كه شللامل جوانرود و ثاث باباجاني و 
روانسر و پاوه هم بود. مدتي فرماندار بودم تا نهايتاً تصميم 
گرفتند كه ابتدا جانشللين لشللكر 32 انصارالحسين)ع( و 

سپس فرمانده لشكر باشم. 
 جنگ تحميلي كه تمام شللد بلله تهران آمللدم و به مدت 
هشت سال معاون عمليات نيروي زميني سپاه بودم. سپس 
فرماندهي لشكر 3حمزه اروميه، فرماندهي قرارگاه نجف و 

فرماندهي لشكر 4بعثت از ديگر مسئوليت هاي من بود. 
دوباره به تهران برگشللتم و فرمانده دانشللكده علوم فنون 
پياده شدم و بعد از آن به ستاد كل نيروهاي مسلح آمدم و 
در سمت هاي معاون عمليات قرارگاه خاتم و سپس معاون 
عمليات ستاد كل شللدم. حاال هم معاون هماهنگ كننده 
قرارگاه مركزي خاتم هستم. در اين روند مسئوليت پذيري، 
هركدام از اين مسللئوليت ها را هميشلله يك فرصت تلقي 
كردم تا خدمتي به اين انقاب و نظام اسامي كرده باشم. 
همزمان از تحصيل هم باز نماندم و دوره هاي مختلف نظامي 
و دانشگاهي را گذراندم. دوره آموزشي فرماندهي ستاد در 
دافوس ارتش را گذراندم كه معادل كارشناسي ارشد است و 
بعد در رشته روابط بين الملل دكترا گرفتم. ضمن آنكه دوره 
عالي جنگ سپاه را هم طي كردم. و بعد از آن دوره دكتري 

پژوهش محور را در دانشگاه عالي دفاع ملي گذراندم. 
چه کساني بیشتر از بقیه بر شما تأثیر داشتند؟

در اين دوران من از چند نفر تأثيللر پذيرفتم. ابتدا كه ما به 
كردستان رفتيم دوستم تقي بهمني كه پدرش را از دست 
داده بود و زندگي سللختي هم داشت خيلي روي من تأثير 

گذاشت. ايشللان اصرار داشللت كه با هم به پاوه برويم. بعد 
ايشان دنبال معلمي رفت و اين بار با اصرار من راهي جبهه 
شد و در سال 59 در سر پل ذهاب به شهادت رسيد. بسيار 
مخلص و ساده زيست بود. در سه  ماه حضور در سرپل ذهاب 
فقط يك دست لباس سربازي داشللت. آدمي نبود كه غذا 
بخورد تا سير شود. پوتين از پايش در نمي آورد. ما نديديم 
ايشان براي خواب، رختخواب پهن كند. همان جلو در اتاق 
كه دائم خمپاره به اطراف آن اصابللت مي كرد، مي خوابيد 
در حالي كه اسلللحه كنارش بود، بندپوتيللن را هم محكم 
مي بست، لباسللش هم آماده بود، لباسي كه شايد 100 بار 

آن را شسته بود. 
نفر دوم شهيد شهبازي بود. شهيد شهبازي، اهل اصفهان 
بود كه در دانشگاه صنعتي شريف درس خوانده بود و جزو 
فرماندهان ارشد سپاه تهران بود. ايشللان هم ويژگي هاي 
عجيبي داشت. همان ويژگي هاي شهيد بهمني را داشت به 

عاوه اينكه استاد نهج الباغه هم بود. 
خانواده شما چه نقشي در این زمینه داشتند؟

اول كسللي كه از خانواده ما به جبهه رفت من بودم. سپس 
برادر بزرگم كه در بيمارستان كار مي كرد راهي جبهه شد. 
برادر كوچك تر از من هم در جنگ جانباز شد و كوچك تر از 
او هم در عمليات خرمشهر مجروح شد و به اسارت دشمن 
درآمد و در همان اسارت به شهادت رسيد كه پيكرش هم به 
وطن باز نگشت. همسرم هم معلم انقابي بودند و بسيار با 
من همراهي كردند. واقعاً اگر اين همراهي نبود، نمي توانستم 
از مراحل مختلف زندگي با موفقيت بگذرم. سال هايي كه من 
در مناطق مختلف جبهه مثل كرمانشاه و پاوه بودم همراه من 
بودند و براي همين اگر ثوابي از حضور در جبهه برايم باشد 
نصف آن را به ايشان هديه مي دهم. به نظرم شرط موفقيت 
هر مرد به همراهي همسللر و خانواده بر مي گردد. در زمان 
جنگ چهار فرزند داشتم كه اينها را به همسرم مي سپردم و 
ايشان در آن شرايط سخت از بچه ها نگهداري مي كرد، حتي 
يك بار هم از نبودن هاي من گله نكردند و اعتراضي نداشتند 
و الحمدهلل خيلي هم خوب تربيت شان كرد. در كنار تربيت 
فرزندان در فعاليت هاي پشللت جبهه هم در پشتيباني از 

رزمندگان مشاركت داشت. 
سردار، مهم ترین دستاوردهاي دفاع مقدس را 

چه مي دانید؟ 
دوران دفاع مقللدس را مي توان به مقاطللع زماني مختلف 
تقسيم كرد. مقطع اول همان سللال هاي اول و دوم جنگ 
بود كه خيلي سخت گذشت. شهرهاي مان اشغال شده بود، 
دوستان زيادي را از دست داده بوديم. فردي مثل بني صدر 
هم در رأس نيرو هاي مسلح بود. تنها خوشحالي ما در اين 
مقطع آزاد سازي مناطق كشور و به غنيمت گرفتن تجهيزات 
نظامي بود. در مقاطع ديگر هم فراز و نشلليب هاي زيادي 
داشتيم و برخي تلخ و برخي شيرين هستند. پيروزي و عدم 
الفتح داشتيم اما سرانجام موفق شديم بدون آنكه يك وجب 
از خاك كشورمان را از دست بدهيم به جنگ پايان دهيم. 
چيزي كه در 200 سال گذشته سللابقه نداشت. و در اين 
هشت سال دفاع مقدس دستاوردهاي فراواني به دست آمد 
كه خود نياز به نوشتن كتاب های دارد. همانطور كه تاكنون 
هم بخش زيادي از آنها گفته شده يا به رشته تحرير درآمده 
است. اما جمع بندي من اين است كه تجربه هاي معنوي ما 
در هشت سال جنگ تحميلي بسيار بيشتر از تجارب نظامي 
است. جنگ را هم با همين تجارب معنوي پيش برديم نه 
تجربه ها و آموزش هاي نظامي. نبريدن. تسليم نشدن، درجا 

نزدن، در ميدان ماندن در هر شرايط، ناشي از معنويت بود. 
آنچه ما به عنوان دست آوردهاي هشت سال دفاع مقدس 
مي توانيللم ارائه دهيم دو موضوع اسللت يكللي خاقيت و 
ابتكارات فرماندهان ما در جنگ كه بسلليار با ارزش است 
و دوم بُعد معنوي. ايللن بُعد معنوي بي نظير اسللت و ما را 
به شللدت به حادثه كربللا نزديك كرد، بلله مكتب علوي 
نزديك كرد، ما را به ارزش هاي اخاقي و انسللاني نزديك 
كرد. اوج رشدمان بود. راننده بلدوزر ما در جهاد سازندگي 
و واحدهاي مهندسي رزمي حتي اسلللحه همراه نداشت، 
حتي صداي شللليك را هم در بلدوزر نمي شنيد. مي رفت 
جايي كه هنوز رزمنده ها به آنجا پا نگذاشته بودند. راننده 
بلدوزر شهيد مي شد، نفر بعدي پشت سر او حاضر مي شد 
و به كار ادامه مي داد. به عنوان نمونه بعدي بايد از غواص ها 
نام ببرم. سخت ترين كار را آنها داشتند، بايد سرما را تحمل 
مي كردند، از عرض رودخانه عميق و مسير پر از ميدان مين 
و سيم خاردار و موانع عبور مي كردند. تازه وقتي به آن طرف 
روزدخانه مي رسيدند، بايد با دشمن مسلح هم مي جنگيدند. 
اينها همه آموزش ديده بودند اما آن روحيه شجاعت ناشي از 
بُعد معنوي آنان بود كه دل به دريا مي زدند و صف دشمنان 

را در هم مي شكستند. 
چقدر آن آموزه هاي معنوي حفظ ش�ده است و 

جوانان امروز ما از آنها بهره می برند؟
در مللورد اهميت آموزه هللاي معنوي دفللاع مقدس جاي 
گفتني ها بسيار زياد است. در اين شرايط كه دشمن تهاجم 
تركيبي كرده يعنللي در حوزه اقتصاد، در حللوزه دين، در 
حوزه فرهنگ تهاجم كرده است، ما بايد از دست آورد هاي 
معنوي مان استفاده كنيم، نبايد تماشاچي باشيم. هركس 
در هر مسللئوليتي كه قرار دارد حالت تهاجمي نسللبت به 
دشمنان داشته باشللد و گوش به فرمان ولي امرمسلمين 
باشد. الحمدهلل امروز جوان هاي متدين انقابي فراوان داريم 
كه در عرصه هاي مختلف علمي و فناوري حضور دارند اينها 

سرمايه هاي عظيم ملي ما هستند. 
بايد به نقش مردم هم اشاره كنم كه بي نظير بوده و هست. 
43 سال شديد ترين دشللمني ها با اين مردم شده است اما 
همچنان ثابت قدم و استوار ايسللتاده اند و هر جا كه نظام 
به حضور آنها نياز دارد به صورت معجزه آسللا وارد ميدان 
مي شللوند. اين در صحنه بودن مردم و احساس مسئوليت 

كردن مردم را نمي شود با چيزي عوض كرد. اين هم از همان 
آموزه هاست كه بايد در پيش روي آيندگان باشد. 

فرمانده�ان دفاع مقدس الگ�وي جهادي ملت 
ایران بلكه جبهه جهاني مقاومت هستند. به نظر 
مي رسد در معرفي این الگوها بعضًا کوتاهي هم 

شده است. نظر شما چیست؟
معروف است كه مي گويند اگر خواستي كشوري را تصرف 
كني به قهرمانان آن كشور حمله كن و آنان را بد نام كن، تا 
مي تواني تخريب شان كن، ترور شخصيت كن تا مردم بدون 
قهرمان بمانند يا به قهرمانان خود اعتماد نداشته باشند و آنها 
را الگو قرار ندهند. در حالي كه اگر ملتي قهرمان يا قهرماناني 
داشته باشد كه الگوي ملت و مورد اعتماد آنان باشد، آن ملت 
ديگر زير بار ظلم و تحقير شدن نمي رود و نمي توان سرزمين 
آنها را تصرف كرد يا ارزش هاي آنها را كمرنگ كرد و اعتماد 
به نفس را از آنان گرفت. اگر در زمان طاغوت مي گفتند شما 
نمي توانيد يك لولهنگ بسازيد حاال چگونه مي توانيد كشور 
را اداره كنيد، براي همين تحقير و گرفتن روحيه خودباوري 

از ملت بود. 
اكنون دشمن بسيج شده است كه اين قهرمانان و ارزش ها را 

از ملت ما بگيرد تا ملت احساس پوچي كند و بگويد اين راهي 
كه رفته، بيهوده بوده است. آخرين نمونه آن اهانت به جايگاه 
و شخصيت سردار شهيد همداني بود. به عبارتي االن دشمن 
به دنبال قهرمان كشي اسللت و در اين راه از هيچ ترفندي 
دريغ نمي ورزد، چه با تهمت و چه با ترور شخصيت. در اين 
ميان وظيفه ما حفظ اين قهرمانان است. اگر ملت مي خواهد 
بماند بايد قهرمانان خود را حفظ كند. آنان را ستايش كند 
و از آنها حمايللت كند و البته ترديدي نيسللت كه در صدر 
قهرمانان ما بلكه قرمانان واقعي ما شهداي عزيز ما هستند. 
از اين جهت حمايت از قهرمانان داراي ارزش است كه آنان 
خالق ارزش هاي ملي ما بودند پس اگر قهرمانان واقعي در 
هر عرصه در منظر مردم بمانند در واقع ارزش ها زنده و پويا 

مانده است كه در اين صورت نجات بخش خواهد بود. 
در این دوره هایي که مس�ئولیت داشتید کدام 

سخت تر بود؟
زماني كلله فرمانده لشللكر 32 انصار الحسللين)ع( بودم 
عمليات كرباي4  سللخت بود و شللايد بتوانم بگويم كه 
عمليات كرباي 5 سخت ترين مرحله جنگ ما بود. البته 
هر منطقه و هر عملياتي سختي هاي خود را داشت. زماني 
كه در منطقه ماووت سليمانيه عراق بوديم، برف به ارتفاع 
سلله، چهار متر مي باريد و ما در همان شللرايط عمليات 
مي كرديم كه بسيار دشوار بود اما نمي شود آن سختي ها 
را به درسللتي براي مخاطب توصيف و ترسلليم كرد، بايد 
خودش باشد و ببيند كه چگونه با حداقل امكانات با دشمن 

مي جنگيديم. 
ش�ما آش�نایي دیرینه ای  ب�ا س�ردار همداني 

داشتید؟
بله يك بار كه در سال 58 از كردستان بر مي گشتم در جاده 
تصادف كرديم و ماشين مان خراب شد. آمدم پيش فرمانده 
سللپاه همدان گفتم يك ماشللين در اختيار مللا بگذاريد، 
ايشان گفت برويد پيش آقاي شللاه كوهي همداني، گفتم 
مسئوليتش چيست، گفت مسللئول ترابري است. سردار 
همداني را آن زمان شللاه كوهي مي گفتند. ايشللان را آنجا 
ديدم. ايشان بعداً شد مسئول تداركات سپاه همدان و من 
مسئول عمليات بودم. اما ايشان هميشه بر همه ما فرمانده 
بود و خصوصاً بين اينجانب و ايشان همكاري ها در حد عالي 

بود و ادامه داشت. 
با حاج قاسم چطور؟

اينجانب هيچوقت توفيق همكاري مشترك و مستقيم با 
شهيد بزرگوار حاج قاسم را نداشتم. ولي شخصيت ايشان 
را كامًا مي شناختم. با ويژگي هاي شخصيتي و مديريتي 
ايشان به جهت مسئوليت هايي كه داشت آشنا بودم. برخي 
ويژگي هاي فرماندهان ما مشترك بوده و هست زيرا راه و 
هدف مشترك اسللت و تنها روش ها فرق مي كند. در بين 
فرماندهان ما يك عده بسيار شللبيه هم عمل مي كردند. 
فرض كنيد محللور مقاومت را به حللاج احمد كاظمي هم 
اگللر مي دادند همللان كاري را مي كردكه كه حاج قاسللم 
سللليماني كرد. يا مي دادند به باكري هم  همين مي شد. 
تعدادي از فرماندهان اين طوري هسللتند. احمد كاظمي 
رفت كردسللتان را تحويل گرفت برخي گفتند ايشان كه 
آنجا كار نكرده و نمي تواند موفق باشد اما وقتي رفت بهتر 
از قبلي ها اداره كرد. همه مي دانند چه كارهاي بزرگي در 

كردستان انجام داد. 
برخي از اين فرماندهان ويژگي های منحصر به فردي داشتند. 
مثاً از برخي جنبه ها برادر محسن رضايي بي نظير بود. هيچ 
كس مثل ايشان نبود. حاج قاسم سليماني و احمد كاظمي 

هم در سطح مسئوليت خود منحصر به فرد بودند. 
منحصربه فرد بودن حاج قاسم هم به اين بر مي گردد كه هم 
يك نظامي كامل بود هم يك ديپلمات كامل و هم يك مدير 
و فرمانده كامل و در عين حال مؤمن و جهادي بود. داراي 
شللخصيت چند بعدي بود و الحمدهلل شللرايطي كه با آنها 
مواجه شد موجب شد خاقيت ها، نبوغ، استعداد، هوش، 
ذكاوت و شخصيتش را بروز دهد. برخي آدم ها فرصت بروز 
دادن شخيصت خود را پيدا نمي كنند اما دفاع مقدس فرصت 
داد خيلي ها شخصيت شان را بروز دهند. جبهه مقاومت هم 
فرصتي دست داد تا سردار سليماني داشته ها، شخصيت و 
نبوغ خود را بروز بدهد و كارهاي فوق العاده اي انجام دهد كه 

ما هنوز قادر نيستيم تمام ابعاد كار ايشان را تشريح كنيم. 
اگر قدرت را داراي سه وجه بازدارندگي، ثبات سياسي و 
امنيتي و قدرت خارجي بدانيم، سردار سليماني آن وجه 
قدرت خارجي ما را تقويت كرد و اين كار بزرگي است كه 
يك نفر مي تواند انجام دهد. در وجه بازدارندگي هم اگر چه 
همه نيروهاي مسلح نقش دارند اما ايشان در نيروي قدس، 
بسيار عالي مديريت كرد و درخشيد. البته نقش اصلي را 
حضرت آقا دارند كه در بسياري از زمينه ها از جمله تأمين 
اقتدار نظامي كشللور تدابير بي نظيري داشللته اند و همه 
مؤلفه هاي قدرت را مثل قدرت نظامللي، ثبات امنيتي و 
استحكام داخلي را به اوج رساندند. با هدايت حضرت آقا 
در مسير پيشرفت علمي و فناوري و اقتصاد مقاومتي قرار 
گرفتيم، جبهه جهاني مقاومت شكل گرفت و قدرت دفاعي 
كشللور افزايش يافت، قدرت بازدارندگي مللا از مرزهاي 
كشورمان عبور كرد، قدرت موشكي و پهپادي ما بي نظير 
شللد. در حوزه پهپاد جزو سه كشللور اول جهان هستيم. 
روسلليه به عنوان يك قدرت جهاني امللروز از جمهوري 
اسامي كمك نظامي درخواست مي كند و به پهپادهاي ما 
نياز دارد. همه اينها موجب شد امروز هيچ كشوري حتي 
فكر حمله به ايران را نمي تواند در سر بپروراند. امريكا كه 
به زعم خود قوي ترين ارتش جهان را دارد به منطقه آمده 
بود كه به مللا حمله كند، 7 هزار ميليللارد دالر در منطقه 
هزينه كرد، عراق را اشللغال كرد، داعش را به وجود آورد و 
به جان منطقه انداخت تا به هدف نهايي خود كه ايران بود 
دسللت يابد اما ناكام ماند و خواهد ماند و اين نشانه توان 

بازدارندگي ماست. 
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   گزارش 

البته نق�ش اصلي را حض�رت آقا دارن�د که در 
بس�یاري از زمینه ه�ا از جمل�ه تأمی�ن اقتدار 
نظامي کش�ور تدابی�ر بي نظیري داش�ته اند و 
همه مؤلفه هاي ق�درت را مثل ق�درت نظامي، 
ثب�ات امنیت�ي و اس�تحكام داخل�ي را به اوج 
رس�اندند. ب�ا هدای�ت حض�رت آقا در مس�یر 
پیش�رفت علمي و فناوري و اقتص�اد مقاومتي 
قرار گرفتی�م، جبه�ه جهاني مقاومت ش�كل 
گرفت و ق�درت دفاعي کش�ور افزایش یافت، 
قدرت بازدارندگي ما از مرزهاي کشورمان عبور 
کرد، قدرت موش�كي و پهپادي ما بي نظیر شد

دوران دفاع مقدس را مي توان به مقاطع زماني 
مختلف تقسیم کرد. مقطع اول همان سال هاي 
اول و دوم جنگ بود که خیلي س�خت گذشت. 
شهرهاي مان اشغال شده بود، دوستان زیادي 
را از دست داده بودیم. فردي مثل بني صدر هم 
در رأس نیرو هاي مس�لح بود. تنها خوشحالي 
ما در ای�ن مقطع آزاد س�ازي مناطق کش�ور و 
به غنیم�ت گرفتن تجهی�زات نظامي ب�ود. در 
مقاط�ع دیگر ه�م ف�راز و نش�یب هاي زیادي 
داش�تیم و برخي تلخ و برخي شیرین هستند. 
پیروزي و ع�دم الفتح داش�تیم اما س�رانجام 
موفق ش�دیم بدون آنك�ه یك وج�ب از خاك 
کشورمان را از دست بدهیم به جنگ پایان دهیم
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  سردار علی شادمانی - فرمانده سپاه پاوه

  سپهبد شهید صیاد شیرازی در کنار سردار علی شادمانی

  سردار علی شادمانی- سردار عزیزجعفری و آقای امین شریعتی سال 66 عملیات ماووت

دشمنتضعيفقهرمانانراازكشتنآنانمهمترمیداند!
گفت وگو با سردار سرتیپ پاسدار علي شادماني معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزي حضرت خاتم االنبیاء)ص(

  صغري خیل فرهنگ
هفته دفاع مقدس بهانه ایي شد تا با یكي از فرماندهان پر سابقه در جنگ 
تحمیلي گفت وگو کنیم. این فرمانده در سال 1۳۵۸ در نخستین روزهاي 
 درگیري  با ضد انقالب در کردس�تان به مدت ش�ش  ماه در غرب کش�ور 
حضور داش�ت و پس از آن تا پایان جنگ در مس�ئولیت هاي مختلف از 
جمله فرماندهي لشكر در جبهه حضور داشته است. در سال6۰ به عنوان 
فرمانده محور س�رپل ذهاب در عملیات مطلع الفجر، فتح خرمشهر و در 
سال  هاي 6۵- 6۴ به عنوان فرمانده لشكر حضرت حجت )عج( در عملیات 
والفجر ۵ حضور داشت. همچنین فرمانده لشكر انصارالحسین )ع( همدان 

در عملیات هاي کربالي 1۰، ۸، ۵، ۴ و عملیات هاي بیت المقدس ۷، ۵، 2 و 
نصر ۴ بود. فرمانده عملیات نیروي زمیني س�پاه، فرمانده لش�كر حمزه 
سیدالشهدا)ع(، فرمانده لشكر ۴بعثت کرمانشاه، قرارگاه نجف و رئیس 
اداره عملیات ستاد کل نیروهاي مسلح هم از مسئولیت هاي این سردار 
س�پاه بعد از پایان جنگ بود. وي اکنون معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
مرکزي خاتم االنبیاء)ص( است که عالي ترین قرارگاه عملیاتي در ایران 
است و مسئولیت طراحي، هماهنگي و نظارت عملیاتي نیروهاي مسلح 
را برعهده دارد. در آغاز هفته دفاع مقدس گفت وگوي ما را با سردار علي 
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