






ناظمی، سیدقاسم، ۱۳۴۷_  سرشناسه: 

خداحافظ سردار: روایت حماسه عاشقانه فاتح میدان های ستیز و پایداری سردار سرلشکر پاسدار شهید مهندس مهدی باکری.../ عنوان و نام پدیدآور: 

جمع آوری گروه کاری دو با مسئولیت سیدمجید سیدفاطمی، مصطفی مولوی؛ بازنویس سیدقاسم ناظمی؛ ]برای[ ستاد کنگره   

شهدا و سرداران شهید آذربایجان شرقی.  

]ویراست ۵؟[. وضعیت ویراست: 

تبریز: سپاه پاسداران انقالب اسالمی)آذربایجان شرقی(، سپاه عاشورا، انتشارات ۳۱)سی و یک(عاشورا، ۱۳۹۹. مشخصات نشر: 

240 ص. مشخصات ظاهری: 

978-600-5902-93-8 شابک: 

فیپا وضعیت فهرست نویسی: 

روایت حماسه عاشقانه فاتح میدان های ستیز و پایداری سردار سرلشکر پاسدار شهید مهندس مهدی باکری ... عنوان دیگر: 

جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹_ ۱۳۶۷ _ شهیدان موضوع: 

Iran_ Iraq War, 1980_ 1988 _ Martyrs موضوع: 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی )آذربایجان شرقی(. سپاه عاشورا. انتشارات سی و یک عاشورا شناسه افزوده: 

ستاد کنگره شهدا و سرداران شهید آذربایجان شرقی شناسه افزوده: 

DSR۱۶۲۶ رده بندی کنگره: 

۰۸۴۳۰۹۲/۹۵۵ رده بندی دیویی: 

۶۲۴۷۸۳۱ شماره کتابشناسی ملی: 

 انتشارات 31 عاشورا

خداحافظ سردار   عنوان: 

سید قاسم ناظمی   نویسنده: 

انتشارات 31 عاشورا   ناشر: 

امیر حیدری   صفحهآرایی: 

محسن عالئی   ویرایش: 

پاییز 1399   نوبتچاپششم: 

چاپخانه دیجیتال جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة   امورچاپوصحافی: 

1000 جلد   شمارگان: 

  978 _ 600 _ 5902 _ 93 _8 شابک: 
تبریز، تقاطع خیابان حافظ و پاستور، ساختمان شهید مدنی _ طبقه اول   نشانی: 

        انتشارات 31 عاشورا تلفن : 04134721822

خداحافظسردار

بنياد   

شهيــــــد

و امور ایثارگران 

آذربایجان شرقی 1358
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کــری روح مطهــر ســردار رشــید اســالم شــهید آقــا مهــدی با

عاشــورا  31 لشــکر  شــهدای  طیبــه  و  ک  پــا ارواح 

ارواح مقــدس شــهدای مدافــع حــرم به ویــژه ســردار دل هــا

حاج قاسم سلیمانی

ک شهدا صلوات شادی ارواح پا





اشاره

بسم رّب الّشهداَء َو الّصدیقین

بـا درود و سـالم خالصانه تریـن ارادت قلبـی بـه سـاحت مقـّدس تمامـی 

گران قدر اسالم و بت شکن زمان حضرت امام خمینی؟ق؟ و جانشین  شهدای 

خلـف آن حضـرت، امـام خامنه ای سـّلمُه اهلُل تعالـی و درود ویژه و بی پایان به 

روح مطهـر و ملکوتـی سـاالر شـهیدان لشـکر عاشـورا پاسـدار اسـالم سرلشـکر 

گذشـت زمـان حافظـه بشـری را بـه دسـت  کـه  کـری، از آنجـا  شـهید مهـدی با

هجـوم  از  و  محفـوظ  گذشـته ای  بی تردیـد  می سـپارد،  فراموشـی  و  نسـیان 

کشیده و یا به رشته تحریر درآید  که به تصویر  فراموشی در امان خواهد ماند 

و این کـه سـالیان درازی اسـت دوران نبـرد بی امـان و دفـاع مقـدس را سـپری 

کـه لحظـه بـه لحظـه ی آن، حماسـه، رشـادت، شـهامت،  نموده ایـم، دفاعـی 

که آن  شجاعت، صمیمیت، معنویت، صداقت و برادری بود، ترس آن است 

کـوی  عاشـقان  عشـق بازی های  و  شـورانگیزی ها  و  آفرینی هـا  حماسـه  همـه 

گراید�  دوست به فراموشی 

لذا با تجدید چاپ کتاب خداحافظ سردار و انتشار آن، دوباره عطر عاشقی 
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کـه روزگاری فضـای جبهه ها را با سـوز دل و  زده تـا عشـق بازی هـای آقـا مهـدی 

گین نموده بود در جامعه و آیندگان ساری و جاری شود� عشق وافر، عطرآ

کارگـردان  و  تاریخ سـاز  سرگذشـت  از  شـمه ای  کـه  پیـش رو  مجموعـه 

مبـارز،  فعـال،  شـخصیتی  دارای  کـه  جاویـدان  حماسـه های  از  صحنه هایـی 

مجاهـد فـی سـبیل اهلل و انسـانی متعهـد بـود و سـال ها در جهـت زدودن ظلم و 

بی عدالتـی ستم شـاهی دوران طاغـوت و پیـاده شـدن احـکام اسـالمی، نهایـت 

کاری، ایثار و از خودگذشتگی به منصه ظهور رساند  سعی و تالش را در قالب فدا

و توانسـت خـود را شایسـته جهـاد  در راه خـدا و مبـارزه بـا متجاوزیـن بـه میهـن 

اسالمی نماید و تا آخرین قطره خون خود، یکی از اسطوره های تاریخ و محبوب 

گشته و این آوازه )سردار دل ها( را برای خود اختصاص داد�  عصر خود 

کـه در جهت معرفی  بـرای زنـده نگه داشـتن یـاد و نـام آقـا مهـدی چه  بهتر 

که افتخار بزرگی برای سـربازانش می باشـد، برای الگوسازی به ویژه در  ایشـان 

کتاب با همیاری محبان این  بین نسل جوان جامعه، به عنوان چاپ ششم 

شخصیت مجدداً چاپ و انتشار یابد�

همـه  تـالش  از  متعـال،  خداونـد  درگاه  بـه  شـکرگزاری  ضمـن  خاتمـه  در 

گروه جمع آوری،  کتاب، آقای سـید    قاسـم ناظمی و  عزیزان به ویژه نویسـنده 

تشکر و سعادت و عاقبت به خیری آنان را از ایزد منان مسئلت می نماییم�

مرکزحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسبسیجسپاهعاشورا



سالشمارزندگانیسردارسرلشکرپاسدارشهید
کری مهندسمهدیبا

کری نام: مهدی با

فرزند: فیض اله

والدت: 1333/1/12، میاندوآب

شماره شناسنامه: 16

آغـاز  و  مکانیـک  مهندسـی  رشـته  در  تبریـز  دانشـگاه  بـه  ورود   :1352

فعالیت ها و مبارزات سیاسی

غ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آذرآبادگان تبریز 1356: فار

1357: تـرک پـادگان محـل خدمـت سـربازی در آسـتانه پیـروزی انقالب با 

فرمان عمومی حضرت امام

1358: عضویـت در سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و سـاماندهی ایـن 

نهاد در آذربایجان غربی و دادستان دادگاه انقالب در ارومیه

1359/5/15: انتصاب به سمت شهردار ارومیه

1359/7/2: عضو شورای جهاد سازندگی آذربایجان غربی
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1359/8/9: بازگشـت بـه سـپاه و مبـارزه بـا منافقیـن و معاندیـن تجزیـه 

طلب با سمت فرمانده عملیات سپاه آذربایجان غربی

1359/8/11: ازدواج با خانم صفیه مدرس

1359/8/12: عزیمت به مناطق عملیاتی جنوب )ایستگاه 7 آبادان(

1360/7/5: حضور در عملیات شکست حصر آبادان )ثامن االئمه(

1361/1/1: معاون فرماندهی تیپ 8 نجف اشرف در عملیات فتح المبین

عملیـات  در  اشـرف  نجـف  تیـپ  فرماندهـی  معـاون   :1361/2/10

بیت المقدس )فتح خرمشهر(

1361/4/22: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات رمضان )شلمچه(

1361/7/9: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات مسلم بن عقیل )سومار(

مقدماتـی  والفجـر  عملیـات  در  عاشـورا   31 تیـپ  فرمانـده   :1361/11/17

)فکه و چزابه(

1362/1/21: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات والفجر یک )فکه _ میسان(

1362/4/29: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات والفجر 2 )پیرانشهر _ 

حاج عمران(

1362/7/27: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات والفجر 4)پنجوین(

1362/12/3: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات خیبر )جزایر مجنون(

1363/12/19: فرمانده تیپ 31 عاشورا در عملیات بدر )هورالهویزه(

1363/12/25: پس از سـال ها نبرد و پایداری، سـرانجام در عملیات بدر 

در منطقـه هورالعظیـم )آب هـای دجلـه( در نبـردی تن به تـن بـا خیـل عظیـم 

گذاشـت و در اثـر  نیروهـای دشـمن، حماسـه عاشـقانه خویـش را بـه نمایـش 
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گشت و پیکر بی جانش در زورقی شکسته  گلوله از ناحیه سر مجروح  اصابت 

دریا پیوست�

دفعاتمجروحیت:

عملیات فتح المبین از ناحیه چشم

کمر عملیات بیت المقدس، )مرحله دوم( از ناحیه 

عملیات رمضان، )مرحله اول( از ناحیه سینه

عملیات بدر، از ناحیه سر )منجر به شهادت(

کری: شهدایخانوادهبا

ک رژیم ستم شـاهی )قبل از  کری: تیرباران به دسـت سـاوا _ شـهید علی با

انقالب(

کـری: جانشـین لشـکر عاشـورا/ شـهادت در عملیـات  _ شـهید حمیـد با

خیبر، اسفند سال 1362

کـری: فرمانـده لشـکر 31 عاشـورا/ شـهادت در عملیات  _ شـهید مهـدی با

بدر 1363/12/25

سالشمارزندگیسردار


