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يايسپاه بير

يكتصميمغيرمنتظره
هيچكسباورنميكردكهبخواهدنظاميبشود،چون كهگرفت، ديپلمرياضيرا
اين تمام با نبود. ــلاو ــعمحلمناسبيبرايافراديمذهبيمث آنموق ارتشدر
بتواندبهمبارزاتشوسعتبخشد بودكه برگزيده بهاينخاطر را اينراه او احوال،
امتحاندانشكده رفتتهرانو تنها واردكند. وضربهاياساسيبرپيكررژيمشاه
سال ــياشآمدوسالبعدرفتتهران؛ قبول خبر بعد، افسريارتشدادوسهماه

44فقط19سالشبود.
زندگي از ايندوره در شد. استادسيدموسينامجويآشنا ترمسومتحصيلشبا
نام دانشجوهايافسريبه يكياز آشناييبا افتاد؛ اتفاقمهمديگريهم يوسف،
هم با آنها ــوادهايمذهبيداشت. خان حسناصفهانيبودو حسناقاربپرست.
نامجوي،حسنو بهپيشنهاد آخرعمرهمدوستباقيماندند. تا دوستشدندو
يوسف،عضويكسازمانمخفيشدند؛سازمانيكهدربدنهارتشتشكيلشدهبود
وهدفشايجادارتباطبينارتشيهايمذهبيبود.اينسازمان،يكيازسازمانهاي
مبارزبودكهبهگاردجاويدانومحافظانشخصيشاهرخنهكردوليهيچوقتلو
نرفت.هرعضواينسازمانفقطبادوعضوديگردرارتباطبودومعموًالتاچندسال،

ازاسامياعضايديگر،خبرينداشت.
ارتباطبرقرار امامخميني(ره) پيرو مبارز هستههايمسلمانو يوسفبا حسنو
كردند؛مثًالشهيددكترآيتوشهيدحجتاالسالممحمدمنتظريازجملهكساني
بودندكهشهيدكالهدوزروابطنزديكباآنهابرقراركردهبودومخفيانهدرفرستادن

باشهيدمحمدمنتظريهمكاريميكرد. نيروبهفلسطينوآموزشآنها،
خانوادههايمذهبي از و نظردرسيممتاز از كه دانشجوهاييرا موسينامجوي،
بهجلسههايخصوصيبيرونازدانشگاهدعوتميكردودر بودند، بهارتشآمده
براي را آنها بهآنهادرسميدادتا تاريخاسالمرا اينجلسهها،كتابهايمذهبيو

مأموريتهايبزرگآيندهآمادهكند.
نامپوشش. ــه اصطالحيداشتندب ــان، ــفودوستانشدرشبكهمخفيش يوس
افسرانمافوقميآمد بهچشم كارهاييميكردندكه عمدًا افسرانعضوشبكه،
هويتواقعيشانبراي ــثميشدتا باع هركاريكه كمميكرد؛ ترديدشانرا و
يوسفهممجبوربودجستهگريختهدرمجالسآنهامثلباشگاه رژيمفاشنشود.
بهبهانههايمختلفازرفتنبهاينمجالس افسرانشركتكندوليتاميتوانست،

اميرحسينحسيني

يوسفكالهدوزقبلازپيروزيانقالبناشناختهبود،چوندردلرژيم
رعايتكند. شاهفعاليتانقالبيميكردوالزمبودكهمسائلامنيتيرا
و بينام ميخواست هميشه چون شد، شناخته كمتر هم انقالب از بعد
بعدازشهادتشبودكهخانوادهاشازپوسترهاييكهبراي نشانباشد.

فهميدندقائممقامسپاهبودهاست. مراسماوچاپشدهبود،

ومعمار روايتبنيانگذاردانشگاهامامحسين(ع)
اولينخشتهاىنهادنوپاىسپاه



طفرهميرفت.

گاردسلطنتي
عوامل با برخورد در بود توانسته يوسف
جايپايمحكميدردلسيستم رژيم،
اين با و كند ــاز حكومتيبرايخودشب
گارد در را او ــه ك ــينكشيد طول روش،

سلطنتيپذيرفتند.
نيرويويژهايبودكه گاردشاهنشاهي،
شاه خانواده و ــا كاخه كارشحفاظتاز
انتخاب برايگارد افراديرا معموًال بود.
در قويو ــرجسمي، نظ از ميكردندكه
مهارتهايرزميمتبحربودندودرعين
آن بودند. روستايي يا شهرستاني حال،
شهرستانيها ــه ك ميكردند فكر موقع

سياسينيستندوفرمانبردارترند.
درانگلستان يوسف،دورهآموزشتانكرا
تمام ديدهبودوباسطحممتاز،دورهاشرا
جودو بدنورزيدهايداشتو بود. كرده
اردوهاييكماهه وقتيبه ميكرد. كار
سخت، شرايط در ميرفت، شهر بيرون
يك سالي ميداد. نشان خوبي مقاومت
بارميبردندشانبهكوههاياطرافالبرز
رويدرههايعميق، ــوس؛ درجادهچال
روزيچهار ميبستندو كابلهايقطور
بعد، روز ميكردند. تمرينعبور ساعت،
قرقرهميبستندوازبااليديوارهبهدامنه

كوهسرميخوردند.
يوسفموضوعرفتنبهگاردشاهنشاهي
گذاشت. ميان در نامجوي با مخفيانه را
منتظري محمد به را خبر اين نامجوي،
ــامدرنجفنظر ــتام بي ــماز ه او دادو
تصميم ــود. ــوابمثبتب ج ــت. خواس
چون ــود، ش گارد ــفوارد يوس گرفتند
پذيرفتناينپيشنهاد،زمينهمساعديرا
براينفوذدرردههايبااليارتشودست
فراهم اطالعاتي كمياب منابع به يافتن
ميكرد؛اطالعاتيكهبرايسرعتگرفتن

روندپيشرفتانقالبخيليمفيدبود.

ضربهاي لويزان، حادثه
سختبهرژيم

در ــش پيامهاي از ــي يك در (ره) ــام ام
روز بود ــه مردمخواست از ــو نوفللوشات
صبح ــراتكنند. تظاه تاسوعا و عاشورا
راه دستههايعزاداريبه عاشوراي57،

خيابانآزادي افتادوجمعيتيميليوني،
بود شده خبردار ــًال يوسفقب كرد. پر را
ــرايسركوبمردم طرحيب ــم، كهرژي
ــههمينخاطر ب و دارد ــورا عاش روز در
آنطراحي با ــرايمقابله بايدنقشهايب
تماس دوستانش از نفر چند با ميكرد.
پادگانلويزان ــه ب آنها شد قرار گرفتو
بيايند؛ستوانحسنزاده،سالمتبخش

واميديعابد.
به شاهشخصًا ــا، تاسوع روز بود اولقرار
را ــانحمله فرم ــزانبيايدو پادگانلوي
صادركند،وليبعدخبررسيدكهازهاري

بهپادگانخواهدآمد.
افسرها از بودوحدودصدنفر موقعناهار
يوسف درسالنغذاخورينشستهبودند.
ميكشيد. ــار انتظ و ــود ب ميانشان هم
نگهبانهارا اميديعابدوسالمتبخش،
باچاقوزدند،داخلآمدندوخبرداردادند.
همهبلندشدندوفكركردندازهاريآمده
قرآن، «خدا، اميديعابدفريادزد: است.
سالمتبخش ــرد. آتشك ــي»و خمين
رگبار به را ــا افسره جنوبسالن، از هم
خودش بعد ميز، زير رفت يوسف بست.
سالنرفتبيرون. از رساندو پنجره به را
به همانجا بخش، سالمت و عابد اميدي
شهادترسيدندوستوانحسنزادههم

زيرشكنجههايساواكشهيدشد.
افسران بيشاز70نفراز اينعمليات، در
حادثه ــاردكشتهشدند. ودرجهدارانگ
لويزان،ضربهسختيبهرژيمشاهزد.خبر
يوسفبهبيروندرزدادوروزنامههاهم را
باعث ــهپخششد، ك خبر چاپكردند.
عملياتسركوبمردمهممنتفي شدتا
آخريناميدشاه گاردشاهنشاهي، شود.
كامًال را شاه آن، به انقالبيها نفوذ و بود

بود. نااميدكرده

نجاتانقالب
ــككودتاي ي يكمبهمن57، ــتو بيس
حال ــمدر ــايرژي ــيتوسطبقاي نظام
به زياديتانكرا تعداد شكلگيريبود.
تانكها بودند. پادگانلويزانانتقالداده
و بودند چيده ــف ردي 10 در هم كنار را

مسلحميكردند. را خدمهداشتندآنها
بود شده متوجه ــف يوس قبل، روز چند
ــيدرسطحپادگان انتقالهاي نقلو كه

انجام ــال ح در
تعدادي است.
جنگي ــه گلول
ــان پادگ وارد
و بودند ــرده ك
ــاي آموزشه
ــراي ب الزم

جنگهايشهري
خدمههاي ــه ب را
تانكهاميدادند.

اين ديدن با كالهدوز
بايد كه فهميد اتفاقات،

او باشد. ــار ك ــهايدر نقش
دنبالاينبودكهبيشترازجريان

و ردهباال ــاي افسره ولي بياورد، در سر
راه تشكيالتشان به را كسي تيمسارها،
ــرشرسيد؛ فكريبهخاط ــد. نميدادن
عهدهدار پستنگهبانيرا اينكهآنشب،
پيشنهاد ــن اي هم مربوطه ــر افس شود.
هر به توانست ــدوز كاله و كرد قبول را
اتاقتيمسارها ــه ب خودشرا وسيلهاي،
پيش از او ــه ك بود همان نقشه برساند.

بود. حدسزده
را آخرش ــاي نفسه ــت داش كه رژيم
نقشه ماندن، زنده براي حاال ميكشيد،
بيامان ــار كشت داشت؛ ــر س در شومي
شديد ــاران ب گلوله و ــان تظاهركنندگ
تهرانازجملهمقرحضرت از چندنقطه
مهرآباد فرودگاه تلويزيون، و راديو امام،

ومجلس.
اعزام بهخيابانها ــا تانكه فردا بود قرار
زيرگلولههايشانقتلعام شوندومردمرا
را سنگفرشخيابانها كالهدوز، كنند.
كودكان ازخونزنانو ميكردكه تصور
رنگينشدهبودند.نميتوانستبنشيندو

فقطناظراينهمهجنايتباشد.
يا بودند قطع يا پادگان داخل تلفنهاي
آنكه چارهاينداشتجز تحتكنترل.
پادگانخارجشودو از بهانهسركشي، به
كميآن كند. ــاده تلفنعمومياستف از
باجه وارد ــود. تلفنب يكباجه طرفتر،
تعقيب نگرانبودكهنكندكسياورا شد.
پاييد.مطمئن كردهباشد.كمياطرافرا
بهيكي برداشتوخبررا كهشد،گوشيرا
اعتمادشداد،سپسبا ــورد افسرانم از

عجلهازباجهخارجشد.

قبل كالهدوز يوسف
انقالب پيروزي از

بود، ناشناخته
رژيم دل در چون

انقالبي فعاليت شاه
بود الزم و ميكرد
امنيتي مسائل كه

بعد كند. رعايت را
كمتر هم انقالب از
چون شد، شناخته

ميخواست هميشه
باشد. نشان و بينام

شهادتش از بعد
خانوادهاش كه بود
كه پوسترهايي از

چاپ او مراسم براي
فهميدند بود، شده

بوده سپاه مقام قائم
است.
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خواب ــد. نيمهميرسي ــتبه شبداش
ــودفكركرد خ با ــشنميآمد. بهچشم
رفعميكند؟ مشكلرا ــن، اينتلف واقعًا
ازساختمانخارجشد. بلندشدو دوباره
پادگانآماده مقر ــمدر رديفه تانكها
فردا كه ميدانستند ــار انگ بودند، شده
شب دارند. پيش در سنگيني مأموريت
بايد نبود. ــل تأم جاي بود. اضطرابي پر
نقشهايراكهچندلحظهپيشبهذهنش

رسيدهبود،عمليميكرد.
سراغ به آهسته ــد. پايي را اطراف خوب
ــدهرطوريشده، باي اولينتانكرفت.

ازكارميانداخت. را تانكها
برداشتنسوزنشليكآنها بهترينراه،
به را كارش ــه ك شد مطمئن وقتي بود.
تانك دومين سراغ به داده، انجام خوبي
ظاهر جلويش در سايهاي ناگهان رفت.
متوجهشده ــانتانكها نگهب انگار شد.
اما مخفيكند، ــودشرا خواستخ بود.

نتوانست.
براعصابشمسلطشدوجلورفت؛نگهبان
بهعالمتاحترام، پايشرا شناختو اورا
محكمبرزمينكوبيد.يوسفهمجوابش

دادوخونسردازكنارشردشد. را
كنار از قدمزنان بود. مانده كارشناتمام
تانك آخرين به تا گذشت تانكها صف
آنجاشروعكرد. از دوبارهكارشرا رسيد.
او و بود ــده نمان آفتاب طلوع به ساعتي
بود. انداختنتانكها كار هنوزدرحالاز
را تانك آخرين سوزن دميد، كه سپيده
آنجا از ــرخ، س چشماني با و درآورد هم

خارجشد.

حراستازانقالب
همانروزهاياولپيروزيانقالب،يوسف
كالهدوزبههمراهشهيدمحمدمنتظري،
در ــاربپرست، اق شهيد و نامجو شهيد
امام اقامتگاه زمان آن كه علوي مدرسه
ــايانقالبرا نيروه ــه كميت ــود، ب (ره)
بازويانقالب اينكميته، تشكيلدادند.
ازهم توانستشيرازه بهشمارميرفتو

گسيختهارتشراسروسامانبدهد.
افراد ــياز ــنالزمبودكهگروه همچني
براي الزم مقدمات سابق، ارتش متعهد
ارتش يك به شاهنشاهي ارتش تبديل
فراهم مكتبيوتصفيهمهرههايخائنرا
اينهستهمركزيباحضورشهيد كنند.
از ــتوچندنفر اقاربپرس و ــدوز كاله
انتخاب ــلشدو نظاميانانقالبيتشكي
ستاد ــس رئي ــوان عن به ــي قرن شهيد
مشتركودستگيريعواملكشتارمردم
تشكيل دستاوردهاي از سابق، رژيم در

اينستادبود.

تشكيلسپاهپاسداران
ــالبميگذشت، انق ــدركهازعمر ق هر
ميگرفت. شدت انقالب عليه توطئهها
بارورشدننهال دشمناننميتوانستند
جهت، بدين و ــد ببينن را انقالب نوپاي
نظامي ــروي ني يك ــل تشكي ضرورت
پيش ــشاز بي متنمردم، از ــه برخاست

احساسميشد.
ــرورتچنين ض ــه ك كالهدوز ــد شهي
بههمراه ــرد، احساسميك ــيرا نيروي
پي در نامجو ــد شهي و منتظري شهيد
اوشبوروزش اسكلتبنديسپاهبرآمد.
وبرنامههاي وقفاينكاركردوطرحها را
زياديريخت.حتيقبلازآنكهسپاهبه
بهشكلمنسجمايجاد و فرمانامام(ره)
شهيد همراه ــه ب كالهدوز شهيد شود،
بهنامپاسا تشكيالتيرا محمدمنتظري،

بودند. ايجادكرده
تشكيل ــيبر مبن (ره) امام ــام وقتيپي
ــالباسالميصادر ــدارانانق پاس سپاه
بهصورتپراكنده چندنهادكهقبًال شد،
ــترهبرييك تح ــتميكردند، فعالي
فعاليتهايش و گرفتند قرار واحد مركز

ادامهدادند. را
پسازتصويباساسنامهسپاهدرشوراي
انقالب،كالهدوزبهعنوانيكيازاعضاي

اينشورا، انتخابشد. شورايعاليسپاه
ــفهمبه يوس ــوداشتو نفرعض هفت
بر ــوزشسپاهرا آم ــيازاعضا، عنوانيك

عهدهگرفت.
دومارديبهشت58،سپاهپاسدارانانقالب
اسالميرسمًااعالمموجوديتكرد.همان
روز،شهيدبهشتيحكمفرماندهيسپاهو
بههفت ديگراعضايشورايفرماندهيرا

نفراعضايمنتخبشوراداد.

آموزشسپاه
يوسفهمبهعنوان سپاهشروعشد. كار
مسئولآموزشبهپادگانسعدآبادرفت

بودپادگانامامعلي(ع). كهحاالشده
خود مقابل در ــي وسيع افق كه يوسف
ميديد،سهبرنامهبرايآموزشنيروهاي
براي برنامهسهماهه ــرد؛ تدوينك سپاه
براي برنامهيكساله پاسدارهايعادي،
براي برنامهسهساله مسئوالنآموزشو
آن ــهساله، برنامهس سپاه. ــده آين كادر
به منجر ــده آين در كه ــود ب مفصل قدر
(ع) حسين ــام ام دانشگاه شكلگيري

شد.
بحثتدوينآييننامهسپاهكهمطرحشد،
افسري ــهدانشكده يوسفرفتكتابخان
نفري، سه ــروه گ يك كمك به و ارتش
ــهخالصهكردنكتابهاي ب شروعكرد
نتيجهاششد ــه ــنكتابخانهك اي قطور

اعتراض بنيصدر
«عنوان گفت: و كرد
انقالب پاسداران سپاه
است بلند خيلي اسالمي
شود.» كوتاه بايد و
دليل ولي كالهدوز
كدام هيچ كه ميآورد
نميتواند كلمهها اين از
نماينده بعد شود. حذف
نخستوزيرگفت:«پس
هم ايران كلمه بايد
باز باشد.» آن آخر در
و كرد مخالفت يوسف
گفت:«انقالباسالمي،
ايران است، ايران از فراتر
محدود تا نميگذاريم را
نشود.»
ادامه آرم مورد در و
باشد، بايد «قرآن داد:
مكتب، مبناي نشانه به
به باشد، بايد سالح
سازمان يك نشانه
باشد، بايد برگ نظامي،
قرآن آيه صلح. نشانه به
يادش كسي تا باشد، بايد
چه براي سپاه نرود
تأسيسشد.»

يد
گبا

بر
ي،

ظام
نن

زما
سا

ك
هي

شان
هن

د،ب
اش

دب
باي

الح
،س

ب
مكت

اي
مبن

انه
نش

به
د،

اش
دب

باي
آن

قر
اد:

حد
ضي

تو
ف

وس
ي

شد
س

سي
هتأ

يچ
برا

پاه
دس

رو
شن

ياد
سي

اك
د،ت

اش
دب

باي
آن

قر
آيه

ح.
صل

انه
نش

به
د،

اش
ب

 يوسف كالهدوز 



45
آذر1393 ويژهنامهروزنامهجوان

گارد در را او
پذيرفتند. سلطنتي

شاهنشاهي، گارد
بود ويژهاي نيروي
حفاظت كارش كه

خانواده و كاخها از
معموًال بود. شاه

گارد براي را افرادي
كه ميكردند انتخاب
قوي جسمي، نظر از

مهارتهاي در و
بودند متبحر رزمي

حال، عين در و
يا شهرستاني

آن بودند. روستايي
ميكردند فكر موقع

شهرستانيها كه
و نيستند سياسي

فرمانبردارترند

و بود ناهار موقع
از نفر صد حدود
سالن در افسرها

نشسته غذاخوري
عابد اميدي بودند.

بخش، سالمت و
چاقو با را نگهبانها
و آمدند داخل زدند،
همه دادند. خبردار

فكر و شدند بلند
آمده ازهاري كردند

عابد اميدي است.
«خدا، زد: فرياد

و خميني» قرآن،
سالمت كرد. آتش

جنوب از هم بخش
به را افسرها سالن،

بست رگبار

تدويناولينآييننامهسپاه.
زيرمجموعههاي از يوسفبرايهركدام
سپاه،حتيبرايروابطعموميوتبليغات
همان در سپاه تدوينكرد. همآييننامه
سازماني، ــار ساخت نظر از اول، ماههاي
جلو تأسيس ــازه ت نهادهاي از خيلي از
از قبل كه بود كسي اولين يوسف افتاد.
تشكيلواحدعقيدتيـسياسي،آموزش
درسطحتمامنيروهاي معارفاسالميرا
ــهميگفت: هميش ــرحكرد. مسلحمط
ريشهدار ــان اعتقاداتش بايد «پاسدارها
باشد،بايدمثليكدرختتنومندمحكم
كوچكترين ــا ب وگرنه باشند، استوار و
ثباترأيخودرا نسيممخالفيكهبوزد،

ازدستميدهند.»
تعداد ــرحتصويبشد، خرداد58كهط
ــاپكردندو چ ــزوه ج ــاديكتابو زي

شروعكردند. كالسهايمعارفرا
از نفر ــد چن كمك با ــف يوس همزمان،
در كه ــد نوشتن را ــي طرح دوستانش،
نظر زير ــد، مسج هر در پايگاه يك آن،
نيروهاييآموزشديدهسپاهتشكيلشود
آموزشاسلحهوجنگ داوطلبان، به كه
پايهاي بعدها كه طرحي شهريبدهند؛
شدبرايتشكيلنيرويمقاومتبسيج.

شهيدكالهدوز
وخودكفاييسپاه

هر بايد ــاه سپ كه داشت عقيده يوسف
جهت در ــو ن ــت حرك يك ــد شاه روز
در خودكفايي چه باشد؛ خودكفايياش
زمينهآموزشيوتعليماتنظاميوچهدر

ساختتسليحاتنظامي.
سپاه در را ــالح س ساخت صنعت بذر او
را نيروها تعدادياز بهطوريكه افشاند،
مأمورساختننارنجككردهبودوجمعي
مأمور فارغالتحصيالنرشتهشيميرا از
تيانتيبسازندو برايسپاه، كردهبودتا
حتيمقدماتساختآرپيجيرادرسپاه

امكاناتمحدودفراهمكرد. آنهمبا
پيگيريهمينخط ــا ب يوسفكالهدوز
ــرحتشكيليگان موفقشدط ــري، فك
بريزدوهمينيگانبود درسپاه هواييرا
در26شهريور1366بهفرمان كهبعدها
نيروي عنوان به رسمًا (ره) خميني امام

هواييسپاهمعرفيشد.

آموزشجنگهاي
پارتيزاني

داشت، كه عميقي آيندهنگري با يوسف
ممكن ــالب انق آينده، در ــود ب معتقد
و شود داخلي ــاي جنگه درگير است
جنگهاي آموزش آن، ــا ب مقابله براي
كالسيك، جنگ كنار در بايد پارتيزاني
و شود داده ــوزش آم ــاه سپ اعضاي به
تا كرد تهيه زمينه اين در جزواتي حتي
استفاده آنها ــايآموزشياز برنامهه در

شود.
آب از درست ــف، يوس پيشبيني ــن اي
اول ماههاي ــان هم در ــه چراك درآمد
بحران با كشور انقالب، پيروزي از پس
مثل منطقه چند در انقالب ضد شورش
سپاه كه شد ــه مواج گنبد و كردستان
كمك به ــت توانس درگيريها ــن اي در

از بسياري ديده، آموزش نيروهاي اين
بردارد. راه سر از مشكالترا

تبليغاتسپاه
سپاه، شكلگيري اول ــاي روزه همان
اسم درباره ــا ت دادند تشكيل جلسهاي
اين در ــد. بگيرن ــم تصمي ــاه سپ آرم و
دولت ــر نخستوزي ــده نماين ــه، جلس
«عنوان ــت: گف و كرد ــراض اعت موقت
خيلي اسالمي ــالب انق پاسداران سپاه
كالهدوز شود.» كوتاه بايد و است بلند
از ــدام ك هيچ كه ــيآورد م دليل ولي
بعد شود. حذف نميتواند ــا كلمهه اين
بايد گفت:«پس ــر نخستوزي نماينده
باز باشد.» آن ــر آخ در هم ايران كلمه
گفت:«انقالب و ــرد ك مخالفت يوسف
را ايران ــت، اس ايران از فراتر ــي، اسالم

نشود.» محدود تا نميگذاريم
صحبت سپاه آرم مشخصات درباره بعد
كرد:«قرآن تأكيد يوسف هم باز كه شد
سالح مبنايمكتب، نشانه به باشد، بايد
نظامي، سازمان يك نشانه به باشد، بايد
قرآن آيه صلح. نشانه به باشد، بايد برگ
براي تاكسييادشنرودسپاه بايدباشد،

تأسيسشد.» چه
ميليوني تيراژ در سپاه پوستر بالفاصله
شد. توزيع كشور سراسر در و شد چاپ
آن در كه (اهللا) ــروف مع پوستر ــان هم
آرم و ــد ميش ديده ــا همهج ــا، ساله
دورافتادهترين در بود. زيرش هم سپاه
ديدكه را روستاهاهمميشداينپوستر

بود. شده چسبانده ديوار به

نقطه چند باران گلوله و تظاهركنندگان بيامان كشتار داشت؛ سر در شومي نقشه ماندن، زنده براي حاال ميكشيد، را آخرش نفسهاي داشت كه رژيم
مجلس. و مهرآباد فرودگاه تلويزيون، و راديو امام، حضرت مقر جمله از
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ثامن عمليـات فرماندهـي
االئمه(ع)(شكستحصرآبادان)

كالهدوز ــف يوس ،1360 ــرداد م اوايل
سپاه فرماندهي ــام قائممق زمان آن كه
شكست براي خوزستان سپاه طرح بود،
عالي شوراي جلسه در را ــادان آب حصر
تصويب مورد طرح اين كرد. ارائه دفاع
نيروهاي ــن بي شد ــرار ق و گرفت قرار
انجام هماهنگيهايالزم ارتش، و سپاه
دفاع تاريخ در ــار ب اولين ــراي ب تا شود
عملياتبزرگيبهطورمشترك مقدس،
يوسف شود. ــزار برگ سپاه و ارتش بين
ارتش وحدت ضرورت به خاصي اعتقاد
از يكي در ــه ك قدر آن ــت، داش سپاه و
و «ارتش ــود: ب گفته ــش سخنرانيهاي
همقاطيشوندكه بايدبهقدريبا سپاه،
كانال او شود.» مخلوط هم با خونشان
حساب به ــاه سپ و ارتش بين ارتباطي
نيرو، دو اين هماهنگي ــراي ب و ميآمد
ارتش سران حضور با متعددي جلسات
نامجو شهيد و ــي فالح شهيد جمله از

ميكرد. برگزار
1360 مهر 5 ــداد بام ــات، عملي زمان
از كالهدوز ــف يوس ــود. ب شده تعيين
نيروي فرمانده وسرتيپظهيرنژاد سپاه
در مشتركي ــاه قرارگ از ارتش، زميني
اين ــان، –شادگ ماهشهر ــاده ج كنار
فرماندهي و ــت هداي را بزرگ عمليات

ميكردند.
با رزمندگان ــاه، مهرم پنجم يكشنبه
بخش بيسابقه، و ــرده گست ــهاي حمل
كهحدوديك آبادانرا شمال وسيعياز
كردند خارج بود، دشمن دست در سال
ماهشهر ودوجادهمهمارتباطيآبادانـ

كردند. آزاد را اهواز آبادانـ و
كه بود ــده غافلگيركنن ــدر آنق ــه حمل
توانستندتاساعت11صبح، نيروهايما
كامل ــروزي پي به محورها از ــي يك در
دردومحور بزنند. دور برسندودشمنرا
نيزمقاومتدشمندرهمشكسته ديگر

شد. فرار به مجبور دشمن و شد
محور دو در ــان رزمندگ ــه ك حالي در
ميدادند، ادامه دشمن تعقيب به ديگر
و ارتش ــه توپخان ــرف ط از ــات عملي
پشتيباني ــي هواي ــروي ني ــن همچني
(ع)، ــه االئم ثامن ــات عملي ــد. ميش
دوران موفق و ــرده گست عمليات اولين
كنار در ــاه سپ و ارتش ــه ك بود جنگ
اين هماهنگي ــد. دادن انجام را آن هم
مديون عمليات، ــن اي انجام در نيرو دو
اين از بود. ــدوز كاله شهيد تالشهاي
و كرد تغيير جنگ راهبرد بعد، به زمان
همكاري با بزرگ عملياتهاي طراحي
آبادان شد. آغاز مسلح نيروهاي تمامي
همين با ــد بع ماه 9 كردند، آزاد ــه ك را
شد انجام بيتالمقدس ــات عملي شيوه
دشمن محاصره در ــه ك هم خرمشهر و

شد. آزاد بود،

سفير فيلمسينمايي
شرعيام تكليف و ــم داشت فرصت «اگر
ميرفتمدنبال باشم، تويسپاه كه نبود

سينما.» كار
سپاه تا ماند سپاه در آنقدر اينحال، با
بعد البته شود. ساخته درست ريشه از
سيما و صدا ــودك ك گروه با انقالب، از
بود ارتباطهاييداشتوچندباريشده
گروه ميرفتند حامد پسرش همراه كه

بچههاي از نفر چند با دو. شبكه كودك
هميشهفكر بود. آنجاحسابيرفيقشده
شده، انقالب كه حاال بود اين ذكرش و
برايبرنامههايتلويزيونچكارميشود
به را انقالب بوي و رنگ هم آنها تا كرد
دنبال يوسف ــع، موق آن بگيرند. خود
تاريخ اينبودكهداستانهايپيامبرانو
كنند. كار انيميشن صورت به را اسالم
كه شد آشنا ــي سينماگرهاي با همانجا
مثل شدند؛ معروفي فيلمسازهاي بعدًا
ميكرد كودك كار كه جليلي ابوالفضل

داشت. يوسفخيليعالقه به و
ــتفيلمهايتاريخي يوسفدرفكرساخ
ياران داستانزندگياصحابو به كه بود
اولينداستاني امامانبپردازد. پيامبرانو
كهبهنتيجهرسيد،داستانقيسبنمسهر،
بهكوفه ــه ك بود ــن(ع) امامحسي سفير
باخبر ــتمردم بيع و مسلم از ميرفتتا
اينداستانبهفيلمنامهتبديلشد شود.
براي كمكماليوحمايتهايسپاه، با و
فيلمبرداريكه ــد. ش فيلمبرداريآماده
فيلم صحنه سر گاهي يوسف شد، شروع
ــتفيلمنظارت ــرروندساخ ب ميرفتو
ميكرد.گاهيحامدراهمباخودشميبرد
وبرايشازدكورونورولباسفيلمتوضيح
اولين ــر، فيلمسينماييسفي ــيداد. م
انقالببود. بعداز تاريخيسينما پروژه
بيشترينفروش ــدو اكرانش سال61
موقعاكرانفيلم، بهدستآورد. سالرا
دراوليننمايش يوسفشهيدشدهبود.
همدعوتكرده خانوادهشهيدرا فيلم،
شروع نوشتهاي ــا ب فيلم تيتراژ بودند.
كالهدوز شهيد ــه ب را فيلم كه ميشد

تقديمميكرد.

سفير، سينمايي فيلم
تاريخي پروژه اولين
انقالب از بعد سينما
اكران 61 سال بود.
بيشترين و شد
به را سال فروش
موقع آورد. دست
يوسف فيلم، اكران
در بود. شده شهيد
فيلم، نمايش اولين
را شهيد خانواده
كرده دعوت هم
فيلم تيتراژ بودند.
شروع نوشتهاي با
را فيلم كه ميشد
كالهدوز شهيد به
ميكرد تقديم

سينما كار دنبال ميرفتم باشم، سپاه توي كه نبود شرعيام تكليف و داشتم فرصت اگر ميگفت
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