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فارس   منطقه  در  ارتش  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشد  فرمانده  جمشیدی  وجیه اهلل  سرتیپ  امیر 
و  کهگیلویه  و  فارس  استان های  در  ارتش  نظامی 
بویراحمد ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به کلیه 
تشریح  در  فارس  استان  مسلح  نیروهای  کارکنان 
ارزشمند  نقش  و  هفته  این  در  ارتش  برنامه های 
مبارک  ایام  این  نکوداشت  در  مسلح  نیروهای 
از  نورانی  جلوه  مقدس  دفاع  هفته  داشت:  بیان 
ایثارگری ها، جان فشانی ها و شجاعت ملت آزاده 
و سرافرازی است که برای حفظ سرزمین اسالمی 
سند  قهرمانانه  خویش  ناموس  و  جان  از  دفاع  و 
به  متمادی  نسل های  الگوی  برای  را   افتخارآمیزی 
حماسه آفرینی های  بی تردید  گذاشت.  یادگار 
دالورمردان ارتش، سپاه و بسیج مردمی در مبارزه 
را  او  استکبار  ایادی  که  سرسپرده ای  دشمن  با 
عزیز  کشور  مقدس  خاک  به  تجاوز  برای  مسلح 
عزیز  مردم  خاطره  از  بودند  کرده  اسالمی مان 
ایران فراموش نخواهد شد. هرچند ترسیم این همه 
بس  شجاعانه،کاری  مقاومت  و  رشادت  شجاعت، 
سخت و دشوار است، ولی بر ماست که به عنوان 
توان  و  تالش  تمام  دوران  آن  ارزش های  حافظان 

خود را در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 
و برنامه های هفته دفاع مقدس به کار بندیم. فرمانده 
ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه 
و بویراحمد در ادامه بیان داشت : با پیروزی انقالب 
مقدس  نظام  استقرار  و  22بهمن57  در  اسالمی 
جمهوری اسالمی در ایران دشمنان اسالم که شاهد 
در  اسالم  درخشان  آفتاب  دوباره  حیات  و  طلوع 
دهه های پایانی قرن حاضر بودند در صدد برآمدند 
تا با کنترل و هدایت جریانات سیاسی و نفوذ بر 
آنان این انقالب الهی را به انحراف بکشانند. جبهه 
ضد اسالمی و ضد انقالبی، کودتا و ایجاد آشوب 

امت  اما  کرد؛  تجربه  نیز  را  استان ها  در  ناامنی  و 
مسلمان و بیدار و آگاه ایران به یاری خداوند منان 
و به رهبری حضرت امام رحمه اهلل علیه آتش فتنه ها 

را خاموش نمود.
امیر جمشیدی در ادامه افزود: از نظر متحدان جبهه 
که  بود  اقدامی  جنگ  یک  تحمیل  اسالمی  ضد 
می توانست انقالب اسالمی و نظام نوپای جمهوری 
اسالمی را به شکست بکشاند و این شجره طیبه را 
رهبری  خداوند،  به  توکل  با  اما  برکند.  ریشه  از 
انقالبی جنگ  مردم  همراهی  و  راحل  امام  داهیانه 
ضربه ای  کوچک ترین  نتوانست  هم  تحمیلی 
از  مستحکم تر  را  آن  بلکه  بزند؛  انقالب  این   به 

قبل کرد.
فارس و  استان های  ارتش در  نظامی  ارشد  فرمانده 
کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت : ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در اجرای مأموریت و وظایف الهی 
خود شهدای بسیاری را تقدیم اسالم کرد . شهدای 
در طلب  و  فرمان حق  اجرای  در  گرانمایه ای که 
شیطان  اصحاب  با  مصاف  به  و  کردند  قیام  قسط 
برخاستند و با تیغ ستم سوز خود الشه ظلمانی کفر 

را از هم شکافتند و پای بر حلقوم کفار فشردند.

روحانیون  ارشد  رضایی  عزیز  والمسلمین  حجت االسالم 
و  مقدس  دفاع  هفته  درخصوص  فارس  استان  در  ارتش 
نقش سازمان عقیدتی سیاسی در هشت سال حماسه و ایثار 
بیان داشت: پس از تجاوز نیروهای رژیم بعثی عراق به 
مناطق مرزی کشورمان، اولین نیروهایی که به مقابله با 
دشمن شتافتند، دالورمردان ارتش جمهوری اسالمی ایران 
بودند که درس شجاعت، مردانگی و آزادگی را در سایه 
بودند.  فراگرفته  اسالمی  انقالب  رهبر کبیر  رهنمودهای 
سازمان  جنگ،  جبهه های  در  ارتش  نیروهای  حضور  با 
اندی  و  سال  یک  حدود  که  نیز  ارتش  سیاسی  عقیدتی 
و  انسانی  توان  تمام  با  می گذشت،  آن  تشکیل  زمان  از 
تجهیزاتی خود، درکنار آن نیروهای دلیر حضور یافت و 
فعالیت های خود را شروع کرد. سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش و در رأس آن ها، روحانیت خستگی ناپذیر با توجه 

به وظیفه و مأموریتی که داشتند، از همان ابتدای حضور 
خود در جبهه های جنگ، فعالیت ها و اقدامات مختلفی را 
در زمینه های مذهبی، فرهنگی و تبلیغی، آموزشی، هنری، 
جهادی و ... انجام دادند و حتی با در دست گرفتن اسلحه، 
از   تعدادی  و  شتافتند  متجاوز  دشمن  با  مستقیم  مقابله  به 
درجه  به  مقدس  نهاد  این  خدوم  کارکنان  و  روحانیون 
و  آزاده  و  جانباز  تعدادی  و  آمدند  نائل  شهادت  رفیع 

ایثارگر تقدیم انقالب و میهن اسالمی نمودند.
داشت:  بیان  ادامه  در  فارس  در  ارتش  روحانیون  ارشد 
دوران  رویدادهای  و  وقایع  سیر  و  حوادث  بررسی 
فردی،  مهارت های  اگر  که  می دهد  نشان  مقدس  دفاع 
تاکتیک های نظامی و عوامل مادی مؤثردر پیروزی های 
مقایسه  فرهنگی  و  معنوی  عوامل  با  را  اسالم  رزمندگان 
ارزش های  به  پایبندی  ایمان،  معنویت،  بی تردید  کنیم 

اسالمی، عبادات و راز و نیاز رزمندگان، نقش مؤثرتری 
عوامل  آن  همه  زیرا  داشتند؛  پیروزی ها  آن  کسب  در 
مادی باید توسط نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرند و 
درصورتی که نیروی انسانی، روحیه ایستادگی در مقابل 
دشمن را نداشته باشد، از دست عوامل مادی، کاری ساخته 
نیست. حجت االسالم و المسلمین رضایی در ادامه افزود: 
اما با تداوم جنگ و لزوم حضور بیشتر سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش در جبهه های جنگ، این نیروها اقدامات و 
فعالیت های مختلف دیگری را شروع کردند و در واقع 
سعی نمودند، عالوه بر کمک و همیاری رزمندگان ارتش 
به صورت کالمی و رفتاری، به صورت عملی نیز اقداماتی 
را انجام دهند و وسایل و امکاناتی را فراهم کنند. سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش، آموزش عقیدتی سیاسی رزمندگان 
ارتش را با هدف ایجاد تغییر و تحول در بینش ها، منش ها، 

ساختن  کالم،  یک  در  و  عادات  و  عالئق  نگرش ها، 
شخصیت اسالمی و مورد نظر نظام جمهوری اسالمی مد 
نظر قرار دادند. همچنین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، 
فرهنگی  مختلف  ویژه نامه های  و  مجالت  انتشار  و  تهیه 
را در جبهه های جنگ، با هدف هدایت فکری، مذهبی، 
همچنین  و  ارتش  رزمندگان  اجتماعی  سیاسی،  اخالقی، 
شروع  آنان،  به  کشور  اطالعات  و  اخبار  آخرین  ارائه 
بیان  ادامه  در  فارس  در  ارتش  روحانیون  ارشد  کردند . 
و  وسایل  از  استفاده  و  تبلیغی  امور  به  پرداختن  داشت : 
امکاناتی مانند تابلو نوشته ها، پالکاردها، نوارهای صوتی 
و تصویری، سخنرانی ها و ... نیز که از مهم ترین وسایل و 
امکانات تبلیغی موجود در آن زمان بود با هدف و هدایت 
افکار و احساسات، عقاید و ایجاد شور حماسی و نظامی 

توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش شروع شد.

عقیدتی  رییس  جعفری  مجتبی  حجت االسالم 
رسیدن  فرا  آستانه  در  هوابرد   55 تیپ  سیاسی 
هفته دفاع مقدس برنامه های تیپ 55 هوابرد در 

طول این هفته را بیان نمود.
به گزارش روابط عمومي تیپ 55 هوابرد حجت 
تمامی  به  هفته  این  تبریک  با  جعفری  االسالم 
شجاع  و  سلحشور  رزمندگان  و  دالورمردان 
این  در  موجود  آسایش  و  امنیت  اسالمی ،  ایران 
ایثارگری ها  از خودگذشتگی ها ،  نتیجه  کشور را 
و  فداکار  و  مخلص  نیروهای  جانفشانی های  و 
ملت  افزود:  و  دانست  کفن  گلگون  شهدای 
بزرگ ایران باید همواره پشتیبان و قدردان این 
با  ادامه  در  وی  باشد.  پایمردی ها  و  شجاعت ها 
روز  با  مقدس  دفاع  هفته  اول  روز  اینکه  بیان 
ایران  اسالمي  انقالب  و  شده  مقارن  محرم  اول 
فرهنگ  از  گرفته  نشأت  نیز  ما  مقدس  دفاع  و 
برنامه هاي  انشااهلل  داشت :  اظهار  است  عاشورا 
شور  یک  با  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
خواهد  برگزار  عاشورایي  رویکرد  با  و  حسیني 
و  شرکت  از  سپس  جعفري  حجت االسالم  شد . 
حضور یگان هاي نمونه تیپ 55 هوابرد در مراسم 
رژه باشکوه یگان های نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه فارس در روز 31 شهریور 
و در آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد و از تمامی 
شیراز  صحنه  در  همیشه  و  پرور  شهید  مردم 

دعوت نمود تا با حضور در این مراسم از نزدیک 
پرافتخار  نیروهای  آمادگی  و  صالبت  نظاره گر 

مسلح جمهوری اسالمی ایران باشند.
شهدای  واالی  جایگاه  به  اشاره  با  سپس  وی 
گلگون کفن و گرامیداشت یاد و خاطره 2350 
آالله تیپ 55 هوابرد گفت: شهادت را می توان 
کامل ترین جلوه ایثار دانست ، شهادت نقطه اوج 
و  مجاهد  یک  صعودی  سیر  و  کمال  مرتبه  و 
افزود:  وی  است.  ایثار  تحقق  صورت  برترین 
دیدار با خانواده های معزز شهدا و ایثار گران و 
تجلیل از زحمات این عزیزان از دیگر برنامه های 
تیپ 55 هوابرد در هفته دفاع مقدس خواهد بود.

رییس عقیدتی سیاسی تیپ 55 هوابرد ، شرکت 
مطهر  قبور  عطرافشانی  و  غبار روبی  مراسم  در 
با  تیپ  مسئولین  و  فرماندهان  دیدار  شهدا ، 

امام  و  فارس  استان  فقیه در  نماینده محترم ولی 
یگان  کارکنان  گسترده  شرکت  شیراز ،  جمعه 
جمعه،  دشمن شکن  نماز  در  آنان  خانواده های  و 
برگزاری  وحی ،  کالم  با  انس  محافل  برگزاری 
ایستگاه های صلواتی در طول این هفته ،  برپایی 
برگزاری  مقدس ،  دفاع  دستاوردهای  نمایشگاه 
تیپ 55  فرهنگی، سیاسی و ورزشی در  مسابقه 
پیاده روي  همایش  و  سازماني  کوي  و  هوابرد 
بیان  و  سخنرانی  جلسات  کارکنان ،  خانواده هاي 
از  را  جوان  نسل  برای  جنگ  و  جبهه  خاطرات 
دفاع  هفته  طول  در  تیپ  برنامه های  مهمترین 
مقدس امسال عنوان نمود. حجت االسالم جعفری  
جوانان  برانگیز  تحسین  مقاومت   : داشت  اظهار 
و  اسالم  دشمنان  برابر  در  سرزمین  این  برومند 
صحنه های  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  انقالب 
خلق  را  ایثار  و  شهادت  از  بی بدیلی  و  بی نظیر 
نمود که یادآوری خاطره این رشادت ها و انتقال 
ماهیت و ارزش های انقالب به نسل جوان امروز 
کشور از وظایف مهم دینی و ملی ماست و باید 

که در این زمینه تالش و کوشش نماییم .
دفتر  که  است  ما  بر  پایان ت کید کرد  در  وي 
گلگون  شهدای  و  رزمندگان  مقاومت  و  صبر 
کفن دفاع مقدس را عاشقانه مطالعه نماییم و از 
شجاعت ها ، حماسه ها و ایثارگری های آن درس 

بگیریم و الگو و سرلوحه کار خود قرار دهیم.

بروز  پی  در  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس 
در  انقالب  ضد  گروهک های  توسط  ناآرامی 
فرماندهی  به  منها   37 تیپ   59/6/2 تاریخ 
جهت  زمانفر  جعفر  محمد  زرهی  دوم  سرهنگ 
تأمین و پشتیبانی از پاسگاه های مرزی ژاندارمری 
از سویده تا سوبله در منطقه فکه در نوار مرزی 

مستقر شد.
بعثی  دشمن  ناجوانمردانه  حمالت  شروع  با 
بمباران  و  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک  به 
تاریخ  در  کشور  فرودگاه های  از  تعدادی 
رادیو  از  راحل  امام  پیام  انتشار  نیز  و   59/6/31
بر اینکه  مبنی  نزاجا  از  دستوری  تلویزیون،  و 
به  که  زرهی   37 تیپ  مانده  باقی  گردان  یک 
بود، سریعًا سازماندهی شده  مرکز زرهی رسیده 
دریافت  شود،  اعزم  اهواز  به  کامل  نفرات  با   و 

شد. 
سرگرد  زرهی ،  مرکز  وقت  فرمانده  طرف  از 
قرارگاه  فرماندهی  که  صارمی  مجید  زرهی 

مأمور جمع آوری  بود،  را عهده دار  مرکز زرهی 
و سازماندهی آن گردان شد. این گردان بالفاصله 
در تاریخ 59/7/3 تشکیل و به فرماندهی سرگرد 
عمومی  منطقه  در   59/7/6 صبح  در  صارمی، 
تپه های فولی آباد مستقر و با  اعزام گردان 191 
منطقه ، گروه  این  به  پیاده شیراز  از مرکز  پیاده 

رزمی 38 تشکیل و سازماندهی شد . 
تیپ  گردان های  بیشتر  که  است  ذکر  به  الزم 

خوزستان  استان  در  جنگ  از  قبل  زرهی    37
شده  مستقر  مرزی  پاسگاه های  تأمین   برای 

بودند.
که  شد  صادر  دستوری   59/9/11 تاریخ  در 
جای  به  و  اهواز  دغاغله  در   37 رزمی  گروه 
بود  کرده  تثبیت  را  منطقه  که   38 رزمی   گروه 
شفاهی  دستور  صدور  با  لیکن  شود.   مستقر 
فالحی  سپهبد  امیر  شهید  سوی  از  دیگری 
 38 رزمی  گروه  زمینی(  نیروی  وقت  )فرمانده 
زرهی  سرگرد  و   ادغام     37 رزمی  گروه  در 
سرگرد  و  زرهی   37 تیپ  فرماندهی  به  صارمی 
انتخاب   زرهی غفار رامین به عنوان معاون تیپ 

شدند. 
تیپ 37 زرهی به صورت سه گروه رزمی پس 
ُدب  پل کرخه،  پای  فکه ،  منطقه  در  استقرار  از 
و  مستقر  آبادان  ماهشهر،  جاده  محور  و  حردان 
مراحل تثبیت دشمن را دوشادوش سایر نیروهای 

مسلح به انجام رسانید.

فرماندهي  زیاري  بهمن  ذبیح اهلل  امیر سرتیپ 2  
تیپ 55 هوابرد در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع 
ایام ، حماسه آفریني ها  این  با گرامیداشت  مقدس 
هوابرد   55 تیپ  رزمندگان  مردي هاي  دالور  و 
در دوران هشت سال حماسه و ایثار را تشریح و 
بیان  برنامه های تیپ 55 هوابرد در این هفته را 

نمود.
به گزارش روابط عمومي تیپ 55 هوابرد وي با  
با   مقدس  دفاع  هفته  اول  روز  امسال  اینکه  بیان 
روز اول محرم مقارن شده و انقالب اسالمي ایران 
فرهنگ  از  گرفته  نشأت  نیز  ما  مقدس  دفاع  و 
از  یکي  امسال  داشت :  اظهار  است،  عاشورا 
عاشورایي ترین هفته هاي دفاع مقدس را خواهیم 
هفته  گرامیداشت  برنامه هاي  انشااهلل  و  داشت 
رویکرد  با  و  حسیني  شور  یک  با  مقدس  دفاع 

عاشورایي  برگزار خواهد شد .  
داشت :  اظهار  زیاري  بهمن   2 سرتیپ  امیر 
از  ایران  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  دشمنان 
همان ابتداي استقرار این نظام در صدد توطئه و 
با  که  بوده اند  کشور  این  براي  مشکالتي  ایجاد 
و  خمیني )ره(  امام  حضرت  داهیانه  رهبري هاي 
مقام معظم رهبري و همچنین اراده پوالدین این 
ملت و حماسه  فریني هاي رزمندگان این توطئه ها 
و دسایس راه به جایي نبرده و با شکست مواجه 
شده است  و امروز با گذشت چهار دهه از انقالب 

با وجود همه هجمه ها و کارشکني ها  اسالمي و 
این انقالب همچنان استوار و با صالبت و اقتدار 

به کارخود ادامه مي دهد.
قهرمان   55 تیپ  نقش  بیان  با  ادامه  در  وي 
مقدس گفت:  دفاع  سال  در طول هشت  هوابرد 
واکنش  واحد  عنوان  به  شیراز  هوابرد  تیپ55 
اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  سریع 
مأموریت  انجام  درجهت  که  است  مفتخر  ایران 
خود به عنوان اولین یگان پس از به ثمر رسیدن 
با  مبارزه  ایران جهت  اسالمی  انقالب شکوهمند 
به منطقه  از تاریخ 58/5/28  انقالب  عناصر ضد 
شهدای  راستا  این  در  و  گردید  اعزام  کردستان 
بالفاصله  و  نمود  اسالمی  انقالب  تقدیم  زیادی 
مناطق  سوي  به  تحمیلی  جنگ  از  قبل  روز   3
برابر  که  اعزام  غرب  جنوب  و  غرب  عملیاتی 

 55 تیپ  گسیل  رهبری:  معظم  مقام  منویات 
به جبهه های جنوب، دل مسئولین  هوابرد شیراز 
نظام را خرسند نمود . فرماندهي تیپ 55 هوابرد 
دفاع  ساله  هشت  دوران  در  تیپ  این  افزود: 
بزرگ  عملیات های  تمامی  در  تقریبًا  مقدس 
شرکت داشته و عمدتًا به عنوان یگان خط شکن 
در نوک پیکان عملیات ها نقش تعیین کننده و 
کلیدی خود را ایفا نموده است و در طول 8 سال 
طریق  از  رزمنده  هزار   60 از  بیش  مقدس  دفاع 
باطل  علیه  حق  جنگ  جبهه های  به  تیپ   این 

اعزام شدند. 
از جمله عملیات های بزرگی که این تیپ نقش 
به  است  داشته  آن  در  کننده ای  تعیین  و  مؤثر 
ترتیب  می توان به  ثامن االئمه ، طریق القدس ، 
کربالها ،  والفجرها ،  المقدس ،  بیت  المبین ،  فتح 
مسلم بن عقیل ، محرم ، قادر ، بدر ، اهلل اکبر ، خیبر، 

عاشورا ، حاج عمران ، مرصاد و ... اشاره نمود. 
شرح  برای  افزود :  ادامه  در  زیاري  بهمن  امیر 
بیان  به  مختصر  طور  به  تیپ  این  رشادت های 
نمونه هایی از خاطرات رزمنگان این یگان اشاره 
عبادت  کریم  سرتیپ  امیر  از  نقل  به  می نمایم . 
مدارک  و  اسناد  برابر  و  تیپ  وقت  فرماندهی 
عملیات  در  تیپ  این  مردان  دلیر  موجود، 
به  که  بودند  رزمندگانی  اولین  المقدس  بیت 

دروازه های خرمشهر رسیدند.

به مناسبت سی و هفتمین سالروز بزرگداشت هفته 
فرمانده  حقیقت جو  علی  سرتیپ  امیر  مقدس  دفاع 
ترابی کازرون  قنبر  مرکز آموزش 07 شهید سید 
گفت: 31 شهریور 1359 با حمله هوایی عراق به 
چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی ارتش بعث به 
شهرهای غرب و جنوب ایران جنگ 8 ساله علیه 
ایران آغاز شد، این جنگ 19 ماه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و چند روزپس از آن اتفاق افتاد که 
نطقی  پاره کرد، صدام در  الجزایر را  پیمان  عراق 
با تاکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود 
تعلق  ادعای  و  نامید(  العرب  را شط  آن  )که وی 
و  هوا  زمین،  از  را  جنگ  اعراب  به  ایران  جزایر 
علی  سرتیپ  امیر  کرد،  آغاز  ایران  علیه  دریا 
این جنگ در حالی شروع شد  افزود  حقیقت جو 
که کشور ایران آمادگی الزم برای رویارویی در 
یک نبرد طوالنی هشت ساله با چندین کشور حامی 
نظامیان عراق در  نداشت، هرچند  را  صدام حسین 
ماه های اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند 
تصرف  ایران  جنوب  و  غرب  در  را  مرزی  شهر 
کنند، اما جان فشانی و فداکاری های مردم، ارتش، 

روی  پیش  از  مانع  انتظامی  نیروی  بسیج،  سپاه، 
ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان به  دشمن گردید، 
دائما  سال   8 طی  کشور  از  دفاع  انقالب  حقانیت 
ترین  مهم  کردند،  حفظ  جبهه  در  را  خود  حضور 
هایی  داشت، عملیات  بر عهده  را در جنگ  نقش 
چون کربالی 5، طریق القدس، حصر آبادان، فتح 
المبین، ثامن االئمه، والفجر 8 و آزادسازی خرمشهر 
عزیز و... از دستاوردهای عظیم این تشکل مردمی 
در کنار فرزندان خود در نیروهای مسلح بود و بر 
امام راحل فرمودند شما آیینه مجسم  اساس  همین 

در  بزرگ  ملت  این  رشادت های  و  مظلومیت ها 
شما  هستید،  انقالب  مصور  تاریخ  و  نبرد  صحنه 
فرزندان دفاع مقدس و پرچم داران عزت مسلمین 
علی  سرتیپ  امیر  کشورید،  این  حوادث  سیر  و 
حقیقت جو گفت این حضور را از تمام نقاط ایران 
جنوبی ترین  تا  کشور  نقطه  شمالی ترین  از  یعنی 
فراموش  نباید  البته  کرد  مشاهده  می توان  را  نقطه 
مقدس  دفاع  دوران  نخستین های  نقش  که  کرد 
بود و حضور سربازان والیتمدار و  چقدر برجسته 
پادر رکاب منطقه نظامی فارس، تیپ 55 هوابرد، 
کازرون،   07 آموزش  مرکز  زرهی،   37 تیپ 
پیاده،  آموزش  مرکز  دوران،  شهید  هوایی  پایگاه 
زرهی  آموزش  مرکز  شیراز،   2 منطقه  پشتیبانی 
المهدی   33 تیپ  سپاه،  فجر   19 لشکر  و  شیراز 
شیراز و نیروهای داوطلب و مردمی بسیج و نیروی 
انتظامی در کنار پرسنل پایور و فرماندهان والیی 
در دوران دفاع مقدس در دفاع از تمامیت عرضی 
ایران اسالمی که حداقل 700 کیلومتر تا سرحدات 
بیشتر  را  برجستگی  این  داشتند  فاصله   جنگی 

می کند.

امیر سرتیپ خلبان ستاد منصور محمدی فرمانده 
عملکرد  با  رابطه  در  دوران  شهید  هوایی  منطقه 
دوران  در  پایگاه  این  منحصر به فرد  و  ارزشمند 
اظهار  ما  خبرنگار  به  مقدس  دفاع  سال  هشت 
جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  ورود  داشت: 
اسالمی ایران به جریان مواج و خروشان انقالب 
جمهوری  بنیان گذار  با  آن  ماندنی  بیاد  بیعت  و 
اندکی  و  امت )ره(  امام  حضرت  ایران  اسالمی 
بعد حضور پرافتخار در هشت سال دفاع مقدس 
نیروی  از  مردمی  و  محبوب  برجسته،  چهره ای 
پایگاه  است.  گذاشته  جای  به  اذهان  در  هوایی 
که  دارد  افتخار  نیز  شیراز  دوران  شهید  هوایی 
برای  مقدس  دفاع  دوران  و  انقالب  جریان  در 
حفظ میهن عزیز اسالمی در زمینه دفاع هوایی، 
شناسایی دور، حمل مجروحین و انتقال رزمندگان 
اسالم به جبهه ها و بسیج داوطلبانه کارکنان برای 
شرکت در عملیات ها، نقش بارزی را ایفا نموده 
غائله  در  تحمیلی  جنگ  شروع  از  قبل  است. 
کردستان یک فروند هواپیمای C130 مسئولیت 
دکتر  شهید  یاران  به  را  مهمات  رسانیدن  خطیر 
چمران به عهده داشت. هواپیماهای F14 پایگاه 

ممتاز  و  باال  دفاعی  قابلیت های  با  شیراز  هوایی 
دفاع  دوران  طول  در  و  تحمیلی  آغاز جنگ  از 
نقش  مقتدر،  و  خلبانان شجاع  هدایت  با  مقدس 
بسیار مؤثری را در مأموریت های آلرت، گشت 
هواپیماهای  دیگر  هوایی  پوشش  هوایی،  رزمی 
هواپیماهای  اسکورت  افکن،  بمب   - شکاری 
شناسایی و شخصیت ها، تأمین ایمنی کاروان های 
نفتکش و تجاری )جهت باز نگه داشتن جریان 
واردات و صادرات( در هنگام ورود و خروج به 
به طوری که در طول  نمودند؛  ایفا  خلیج فارس، 
آسمان  در   F14 هواپیمای  حضور  زمان  مدت 
ناامنی  احساس  دشمن،  هواپیماهای  کلیه  منطقه 

کرده و سعی داشتند به هر نحو خود را از تیررس 
این هواپیما دور نگه دارند. در بامداد اول مهرماه، 
یک روز پس از شروع جنگ، آتش خشم ملت 
ایران در قالب عملیات غرور آفرین کمان 99 
پرتاب  بود  کمانگیر  آرش  حماسه  یادآور  که 

شد؛ 
نیروی  تاریخی و سرنوشت ساز  این عملیات  در 
هواپیماهای  از  فروندی   1۴0 عملیات  با  هوایی 
و  نظامی  پایگاه های  خود  بمب افکن  شکاری 
تأسیسات مهم عراق را درهم کوبید هواپیماهای 
عملیات  در  نیز  پایگاه  این   C130 و   F14

موصوف شرکت داشتند. 
در   )H3( الولید  هوایی  پایگاه  به  حمله  در 
تجمع  )منطقه  سوریه  و  اردن  با  مشترک  مرز 
عراق(،  غیرنظامی  و  نظامی  هواپیماهای 
اصلی  مقر  که  هوایی  نیروی   F14 هواپیماهای 
هوایی  دفاع  بود؛  شیراز  هوایی  پایگاه  در  آن ها 
عهده  بر   60/1/15 تاریخ  در  را  عملیات  این 
اشغالگر  رژیم  به  هشداری  عملیات  این  داشتند، 
قدس بود تا فکر تعرض به نیروگاه اتمی بوشهر 

را در سر نداشته باشد.

گفت وگو با فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد 
به مناسبت سی و هفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس

تشریح نقش سازمان عقیدتی سیاسی  ارتش در دوران دفاع مقدس

برنامه های تیپ 55 هوابرد در هفته دفاع مقدس اعالم شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛
گفت وگو با امیر سرتیپ علی حقیقت جو فرمانده مرکز آموزش 07 کازرون

امیر سرتیپ 2  ذبیح اهلل بهمن زیاري :
تیپ 55 هوابرد در دوران هشت سال دفاع مقدس در اکثر عملیات  بزرگ شرکت داشت

از زبان سرهنگ زرهی ستاد، مهدی احمدی افشار، فرمانده تیپ 37 زرهی 
پادگان شهید سرتیپ عباس عطریان نزاجا 

عملکرد پایگاه هوایی شهید دوران از زبان امیر سرتیپ خلبان ستاد، منصور محمدی

خبرنگار وگردآورنده: 
سروان بازنشسته ارتش،

 نصراهلل پناهی مدیر روابط عمومی 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان فارس


