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شک نيست که پرورده اين آب و گليمهر چند که از روی کريمان خجليـم
کرمان دل عالم است و ما اهل دليمدر روی زمين نيست چو کرمان جايی

                               «شاه نعمت اللّٰه ولی»

وجه تسميۀ کرمان
در باب وجه تسمئه کرمان روايات مختلفی در متون تاريخی آمده است. برخی آن را مرکب از دو کلمٔه «کار» و «مان» به معنای 
جايگاه دليران رزم آزمای دانسته اند. در متون يونانی نيز «گرمانيان» يکی از طوايف شش گانٔه شهرنشين آريايی به شمار آمده اند که اين نام 
خود را بر محل سکونتشان نهادند (  گرمان = کرمان  ) و در کتيبٔه داريوش هخامنشی در شوش آمده است که چوب های قيمتی و مقاوم 

درخت َجک برای بنای قصرهای هخامنشی از کرمان (منطقٔه جيرفت) تأمين می شده است.

فعاليتفعاليت
در مورد وجه تسمئه (علت نام گذاری) محل سکونت خود تحقيق کنيد و آن را در کالس ارائه نماييد.

سابقۀ تاريخی استان کرمان
دوران چندين هزار ساله تاريخ کرمان را می توان به سه دوره تقسيم کرد:

الف) قبل از اسالم،   ب)  دوران اسالمی،     ج) معاصر.
الف) قبل از اسالم: کرمان در دوره هخامنشی يکی از واليات مهم تابعٔه پارس محسوب می شده است. اردشير بابکان که محل 

درس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اوليۀ تمدن ودرس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اوليۀ تمدن و 

ميراث فرهنگی و تاريخی آن
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تولد و نشو و نمای او شهر بابک کرمان بود، 
در آبادانی اين مملکت سعی فراوان داشت از 
جمله اينکه  در شهرکرمان در جوار قلعه دختر 
قلعٔه اردشير را بنا نهاد وآن را  گُواشير  ناميد، و 
هنوز آثار خرابه های قلعٔه دختر و قلعٔه اردشير  

بر فراز تپه ای در شرق کرمان پابرجاست.  

شکل ۱ ــ۴ــ قلعه دختر کرمان

هجری   ۸۶ سال  تا  شد.اما  فتح  مسلمانان  توسط  هجری   ۲۴ سال  در  کرمان  تاريخی  روايات  به  بنا  اسالمی:   دوران  ب) 
زرتشتيان درکرمان بيشترين قدرت و قوت را دارا بودند. با به قدرت رسيدن صفاريان، کرمان تا حدودی روی آبادی را به خود ديد و 

بناهای متعددی از جمله مسجدی عظيم در جيرفت بنا نهاده شد. 
بنيانگذار سالجقٔه کرمان می دانند وی اقدامات متعددی در جهت آبادانی کرمان انجام داد از جمله  سرکوبی  َمِلک قاَورد را 
زمينٔه  در  اقدامش  مهم ترين  است.  بوده  مسجد  ساخت  و  جاده ها  آبادی  انبار،  آب  کاروانسراها،  امنيت،احداث  برقراری  و  راهزنان 
تسهيل روابط تجاری ساخت ميل های (مناره) متعدد در مسير راه سيستان بوده است. از ديگر اقدامات وی حفر چاه آب بين منطقٔه 
کويری کرمان و يزد بوده است. در اين دوره پارچه های ابريشمی(بم)، توتيا (ُسرمه) از کوهبنان، قند از مکران، خرما از بم و جيرفت و 

شهداد به تمام نقاط صادر می شده است.

شکل٢ ــ٤ــ مجموعۀ تاريخی گنجعلی  خان کرمان
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در آستانه به قدرت رسيدن صفويان، کرمان از جمله مناطقی بود که در معرض حمله و غارت ُازبکان قرار گرفت و شاه اسماعيل 
صفوی با شکست ازبکان ، امنيت را برای کرمان به ارمغان آورد . حاکم مشهور  کرمان در دورهٔ صفويه گنجعلی  خان بود. وی در طول سی 

سال حکومت خود بر کرمان به احداث آثار و بناهای متعدد از جمله کاروانسرا، بازار، حمام، مسجد، مدرسه و آب انبار پرداخت.

شکل ۳ ــ۴ــ ارگ تاريخی کرمان(ميدان ارگ فعلی)

شکل ۴ ــ۴ــ دروازۀ ناصری کرمان     

شکل٥ ــ٤ــ حصار و  قسمتی از شهر قديمی کرمان در عصر قاجار

پس از مرگ کريمخان و در آغاز حکومت لطفعلی  خان 
حمله  آنجا  به  شيراز  تسخير  جهت  قاجار  خان  محمد  آقا  زند، 
نمود.لطفعلی خان از شيراز فرار کرده تا اينکه به پيشنهاد حاکم 
نرماشير و بم به کرمان آمده و مردم کرمان از وی حمايت کردند 
و اين خبر برای آقا محمد خان بسيار ناگوار بود. لذا برای فتح 
کرمان با سپاهی عظيم به سوی کرمان هجوم آورد و پس از ماه ها 
محاصره و سرانجام پس از فتح کرمان دست به کشتار عظيمی 
زد و هزاران نفر از مردم کرمان را کور کرد و شهر به ويرانه ای 

مبدل شد.
مشروطيت  قضايای  در  کرمان  مردم  قاجاريه،  دورٔه  در 
از  ماجرا  اين  داشتند.  سزايی  به  نقش  ايرانيان  آزاديخواهی  و 
تير خوردن ناصرالدين شاه توسط ميرزا رضای کرمانی در حرم 
حضرت عبد العظيم شروع شد و سرنوشت ملت ايران را تغيير 

داد.                                 
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ج ) دورۀ معاصر: سرانجام همزمان با شروع انقالب اسالمی مردم کرمان همچون ديگر دوران با حضور فعال و شجاعانه خود 
در صحنٔه سياسی و شرکت در راهپيمايی ها و تحصن ها و مبارزه با رژيم ستم شاهی پهلوی همگام با روحانيت مبارز گام های استواری 
در رسيدن به هدف که سقوط رژيم پهلوی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی بود برداشتند. مسجد جامع و مسجد امام (ملک) 
دو پايگاه اصلی مردم انقالبی در کرمان بود.حادثه ای که باعث تسريع حرکت انقالب در کرمان شد، به آتش کشيدن مسجد جامع توسط 

عمال مزدور رژيم در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ بود. 

ه حاج ميرزا محمدرضا در مسجد  جامع    شکل۶ ــ۴ــ آيت الّلٰ

شکل ۷ ــ۴ــ تجمع مردم در آستانۀ پيروزی انقالب در مسجد جامع کرمان

اهميت ارتباطی وتجاری کرمان در طول تاريخ  
استان کرمان در طول تاريخ چندين هزار ساله خود در مسير خطوط ارتباطی بزرگ بين اياالت مجاور خود قرار داشته است، 
جادٔه ادويه راه ارتباطی بسيار مهمی بوده که هند و سواحل دريای عمان را از طريق بنادر مهم جنوبی ايران مثل  ميناب (هرمز) و بندر 
تيس به راه مشهور ارتباطی جاده ابريشم در خراسان و هرات متصل می کرده است و همچنين راه ارتباطی مهم فارس به سند و هند از 

کرمان و نرماشير می گذشته است.
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جاده ادويه از بنادر جنوب شروع شده و از طريق منوجان، کهنوج ، جيرفت و گردنه های کوهستانی کوه های جبال بارز به دشت 
ريگان بم و نرماشير ختم می شده است و کاروان های تجاری از هند، سند، سيستان، فارس، کرمان، هرات، خراسان و بنادر جنوبی 
ايران به نرماشير وارد می شدند و کاروان ها پس از استراحت و خريد و فروش ،کاالهای خود را به اقصی نقاط می رساندند. و از اوايل 

دورٔه اسالمی مدتی سيرجان و بعدًا شهر کرمان در محل تالقی اين چهارراه ارتباطی نقش خود را ايفا کرده اند.

بيشتر بدانيم  
 آثار تمدن های قديمی در استان کرمان

وجود آثار تپه های تاريخی فراوان در استان کرمان دليل قدمت چندين هزار ساله تمدن آن است.

شکل ۸ ــ۴ــ تپۀ تاريخی کُنار صندل ( تمدن حوزۀ هليل)

روستای کُنار صندل در فاصلٔه ۲۸ کيلومتری جنوب شهر جيرفت و در حوزهٔ شهرستان عنبرآباد واقع شده است. 
در اين روستا دو تپٔه بزرگ باستانی وجود دارد که در ادبيات باستان شناسی با نام های کنار صندل جنوبی و کنار صندل 

شمالی شناخته می شوند. حدود ۱۳۰۰ متر از يکديگر فاصله دارند. 
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ميالد  از  قبل  چهارم  هزارٔه  دوم  نيمٔه  به  مربوط  را  جنوبی)  و  (شمالی  صندل  کنار  يافته های  شناسان  باستان 
می دانند.و تاکنون بيش از ۳۰۰ اثر مهر از آن به دست آمده است. به نظر می رسد اين اثر مهرها، در ارتباط با تأمين 
بر  مهرسازی،  مدارک  اين  بوده اند.  کوچک  ظروف  ديگر  و  کوچک  سبدهای  کوچک،  کيسه های  محتويات  امنيت 
روابط تنگاتنگ اين منطقه با فرهنگ های همزمان عصر مفرغ در ميان رودان ، درٔه سند و آسيای مرکزی اشاره دارند، 
تنوع موجود در هنر مهرسازی حکايت از اين دارد که کنار صندل جنوبی در مرکز شبکٔه فعالی از تجارت راه دور 

قرار داشته است. 
نوشتاری  خط  وجود  مورد  در  ما  اگر  دارد  عقيده  هليل  حوزٔه  شناسی  باستان  گروه  سرپرست  مجيدزاده  دکتر 
اصطالحاً ايالمی تمدن هليل اتفاق رأی داشته باشيم بايد بپذيريم که در حوزٔه هليل با نسخٔه کهن تری رو به   رو شده ايم 
که سيصد تا چهارصد سال کهن تر از کتيبه های ايالمی نوشتاری به دست آمده در ايالم است. در چنين صورتی بايد 

در جست  جوی خاستگاه خط ايالمی نه در ايالم 
فرهنگی  مراکز  در  ايران،  شرقی  جنوب  در  که 
حوزه هليل باشيم؛ زيرا بر اساس يافته های سفالی 
و نتايج آزمايشگاهی کربن ۱۴، تاريخ دژ مرتفع به 

حدود ۲۵۰۰ سال قبل از ميالد می رسد.

شکل ۹ ــ۴ــ آثار مکشوفه از تمدن 
حوزۀ هليل ( تهيه شده ازسنگ کُلُريت 

يا صابونی)

شکل ۱۰ــ۴ــ محوطۀ باستانی تپه يحيی
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مشاهير کرمان را در طول تاريخ به چهار گروه می توان تقسيم کرد:

الف) نخبگان ،نويسندگان و دانشمندان،
ب) ُشعرا و عرفا،

ج) رجال سياسی و علمای دورٔه معاصر،
د) هنرمندان. 

 از مهم ترين آنها می توان به افراد زير اشاره کرد.
الف)  نخبگان، نويسندگان و دانشمندان: ابوعبدالله محمدبن عيسی ماهانی (۲۱۰ هـ .ق)، افضل الدين ابوحامد کرمانی،  
ابواسحاق کوهبنانی (قرن نهم هـ .ق)، دکتر عباس رياضی کرمانی، استاد مهدی رجبعلی پور ، استاد احمد بهمنيار کرمانی، استاد احمد 

ناظرزاده کرمانی ، استاد محمد  ابراهيم باستانی پاريزی ،استاد محمود روح االمينی و هوشنگ مرادی کرمانی
شد.  متولد  ماهان  در  قمری  هجری   ۲۱۰ سال  منجم)  و  ماهانی: (رياضی دان  عيسی  بن  محمد  ابوعبدالله 
مقدمات علم رياضی و نجوم را فرا گرفت و برای ادامه تحصيل عازم بغداد شد. اين رياضی  دان کرمانی برای اولين بار 
هندسه جبری را در دوره ای اسالمی بنيان گذاشت و بحث نسبيت را دربارٔه اعداد گويا و مقولٔه معادالت سه مجهولی 

را مطرح کرد.
رياضی  دانان و بزرگانی چون عمر خيام نيشابوری، ابن يونس، ابوعراق، خواجه نصيرالدين طوسی و ابن نديم 

در آثار خويش مقام علمی او را ستوده اند.
«النسبة فی النسبة» ، « المقالة العاشرة من کتاب اقليدس» « تأليف زيج» از آثار اوست.

 ب) شعرا وعرفا : شاه شجاع کرمانی(۲۹۱ هـ .ق)، شيخ اوحدالدين کرمانی(۵۶۰ ــ ۶۳۵ هـ .ق)،الله خاتون (قرن هفتم هـ .ق) ، 
سيدشمس الدين محمدبردسيری (هفتم هـ .ق)، عماد فقيه کرمانی ( ۶۹۰ ــ ۷۷۳ هـ .ق)، سيد شمس الدين محمد ابراهيم بمی،  مالبمانعلی 

راجی ، خواجوی کرمانی (۶۸۹ ــ ۷۵۳ هـ .ق) ، شاه نعمت الله ولی کرمانی 
ج) رجال سياسی وعلمای معاصر: در دورٔه معاصر بزرگان زيادی از سرزمين کرمان به  پا خاستند که به نام برخی از آنها اشاره 

می شود:
شهيد محمدجواد باهنر ،  ميرزا رضای کرمانی و آيت الله ميرزا محمدرضا مجتهد. 

د ) هنرمندان معاصر: زنده ياد ايرج بسطامی، استاد سيد علی اکبر صنعتی،استاد روح الله خالقی،جمال الدين موّدب،استاد 
علی قهاری

فعاليتفعاليت
 ــ در مورد يکی از تپه های تاريخی زير تحقيق کرده و به صورت گزارشی به کالس ارائه دهيد.
الف) تپه يحيی صوغان،         ب) تل ابليس بردسير،                   ج)  تپه های تاريخی شهداد،
 د) گورستان محطوط آباد حوضٔه هليل،                                 هـ) قلعه کوچک حوضه هليل. 
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جدول ١ــ۴ــ مشاهير استان 

نخبگان، 
نويسندگان  و 
دانشمندان

ابو عبدالله محمد ابن عيسی ماهانی(رياضی دان) والدت ۲۱۰ هـ.ق
افضل الدين ابو حامد کرمانی (فيلسوف ومورخ و پزشک) والدت۵۳۰ هـ.ق

ابواسحاق کوهبنانی (فيلسوف واديب) قرن نهم هجری
احمد علی خان وزيری مورخ مشهور دورٔه قاجار
ناظم االطبا نفيسی پزشک مشهور دورٔه قاجار

دکتر سعيد نفيسی کرمانی (پزشک برجسته) والدت۱۲۷۴ هـ.ش
استاد احمد بهمنيار کرمانی (اديب و فيلسوف) والدت ۱۲۶۸ هـ.ش

دکتر عباس رياضی کرمانی (منجم) والدت۱۲۸۶ هـ.ش
دکتراحمد ناظر زاده کرمانی  (اديب واستاد برجسته دانشگاه) والدت۱۲۹۶ هـ ش

دکترمحمد ابراهيم باستانی پاريزی (مورخ و اديب واستاد برجسته دانشگاه ) والدت ۱۳۰۴ هـ ش 
دکتر مهدی رجبعلی پور (رياضی دان ) معاصر

هوشنگ مرادی کرمانی (نويسنده)معاصر و استاد محمود روح االمينی، حميد فرزام، بهزادی اندوهجردی، رشيد ياسمی و...

عرفا وشعرا

کرمانی  الدين  اوحد  شيخ  هـ.ق)،  (وفات۸۲۹  بمی  ابراهيم  محمد  الدين  شمس  سيد  هـ.ق)،   ۲۹۱ (وفات  کرمانی  شجاع  شاه 
(والدت ۵۶۰ هـ. ق)،الله خاتون (صفوه  الدين) قرن هفتم هجری، سيد شمس الدين محمدبردسيری (هفتم هـ.ق)، خواجوی 
کرمانی (والدت ۶۸۹ هـ.ق)، عماد فقيه کرمانی (والدت ۶۹۰ هـ.ق)، الله خاتون (قرن ۷ هـ.ق)، شاه نعمت الله ولی(والدت 
جان  بی  بی  ۱۲۰۶هـ.ق)،  (وفات  عليشاه  مشتاق   ،۱۰۶۳ کرمانی  وصفی  هـ.ق)،  نهم  قرن   ) کرمانی  نهانی  بانو  هـ.ق)   ۷۳۱
متخلص به حياتی کرمانی (قرن ۱۲هجری)، مالبمانعلی راجی کرمانی(قرن ۱۳ هجری)، اديب کرمانی (والدت ۱۲۳۸ هـ.ق) 
اديب قاسمی کرمانی، وحشی بافقی ، عمادالدين علی فقيه، رونق کرمانی، ظفر کرمانی، مظفر کرمانی، گوهر کرمانی، فؤاد کرمانی 
(والدت۱۲۲۷ هـ. ش)، همايون کرمانی(والدت ۱۲۹۰ هـ. ش)، اطهری کرمانی ( والدت ۱۳۰۵هـ. ش)، طاهره صفار زاده 

(والدت ۱۳۱۵هـ. ش)

رجال سياسی 
وعلما

شهيد  معلم  (والدت۱۳۱۳هـ.ش)،  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  الله  آيت  هـ.ش)،  والدت۱۳۱۲   ) باهنر  جواد  محمد  دکتر  شهيد 
حجت االسالم علی ايرانمنش (مدير کل آموزش وپرورش کرمان)، آيت الله صالحی، آيت الله روحانی، آيت الله لبيبی، حجت 
االسالم محمد جواد حجتی،  حجت االسالم علی حجتی کرمانی ، حجت االسالم سيد محمود دعايی، حجت االسالم موحدی 
(والدت  کرمانی  هـ.ق)، مجد  االسالم  (والدت۱۲۸۰  (وفات۱۳۱۴هـ.ق)،ناظم االسالم کرمانی  کرمانی  رضا  ميرزا  کرمانی. 

۱۲۸۸هـ.ق)   {ازرجال سياسی دوران مشروطيت}، حاج ميرزا محمد رضا آيت الله (والدت۱۲۴۳ه ش)، 

هنرمندان

حاج بنان مدنی (خطاط) والدت ۱۲۵۷ هـ. ق، حسن خان  (طراح بزرگ فرش)  دورٔه قاجار،استاد روح الله خالقی(موسيقی دان 
کرمان  وآهنگ ساز سرود ای ايران ) والدت ۱۲۸۵ هـ.ش، استاد علی اکبر صنعتی (نقاش و  مجسمه ساز موزه های صنعتی 
وتهران) ۱۲۹۵ هـ.ش ،استاد علی قهاری (مجسمه ساز،  مجسمه های خواجوی کرمان و رازی تهران) معاصر،حسن ناهيد 
(موسيقی دان)معاصر، مرحوم ايرج بسطامی، جمال الدين مؤدب (خطاط)  معاصر، داريوش فرهنگ وامير دژاکام ومهدی ثانی 

و فرهاد ناظر زاده (هنرمندان سينما وتئاتر)،مسعود مصری ( عکاس) معاصر.

 برای مطالعه 
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شکل۱۱ــ۴ــ خواجوی کرمانی

ه ولی شکل ۱۸ــ۴ــ ميرزا رضای کرمانیشکل ۱۷ــ۴ــ سيدعلی اکبر صنعتیشکل ۱۶ــ۴ــ شاه نعمت الّلٰ

ه خالقی شکل ۱۲ــ۴ــ شهيد  شکل ۱۵ــ۴ــ روح الّلٰ
دکتر محمد جواد باهنر 

ه هاشمی رفسنجانی شکل ۱۴ــ۴ــ شهيدشکل ۱۳ــ۴ــ آيت الّلٰ
 حجت االسالم علی ايرانمنش

شکل ۲۰ــ۴ــ دکتر ابراهيم باستانی پاريزی

شکل۱۹ــ۴ــ دکتر سعيد نفيسی

شکل ۲۳ــ۴ــ هوشنگ مرادی کرمانی

شکل ۲۲ــ۴ــ ايرج بسطامیشکل ۲۱ــ۴ــ ناظم االسالم کرمانی
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پيشينۀ استان

مردم استان کرمان همواره در طول تاريخ به شايستگی نقش خود را در دفاع از کيان ايران اسالمی ايفا کرده اند به نحوی که در 
دوران دفاع مقدس بيش از ۱۲۰۰۰۰نفر در جبهه های جنگ حضور داشتند و با تقديم ۶۴۰۲ شهيد، ۱۴۷۳ آزاده و۱۸۰۰۰جانباز 
که در اين بين ۲۳۱ شهيد فرهنگی و۱۴۰۰شهيد دانش آموز می باشند، چنان حضور با  شکوهی در جبهه ها به نمايش گذاشتند که جزء 
بهترين يگان های رزم بودند و در پشتيبانی از جبهه ها نيز با ارسال کمک های نقدی و جنسی خود، سرآمد همه استان ها شدند . شايان 

ذکر است در ميان شهدا، جانبازان و رزمندگان استان از  نوجوانان ۱۱ ساله تا پيرمردان ۸۰ ساله ديده می شود. 

  درس يازدهم   : نقش استان در حراست از کياندرس يازدهم   : نقش استان در حراست از کيان 

مرزهای ايران اسالمی

  آيا می دانيد

شکل ۲۶ــ۴ــ روستای شهيد پرور ُگنجان شهرستان رابر

 «روستای گُنجان شهرستان رابر دومين روستای نمونه شهيدپرور کشور به لحاظ داشتن بيشترين تعداد شهيد 
به نسبت جمعيت، است ».
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استان کرمان اگر چه از نظر جغرافيايی با مرزهای غرب کشور فاصله زيادی داشت به  طوری که حتی بُرد موشک ها و جنگنده های 
عراقی به آن نمی رسيد و به نوعی مردم اين استان در امنيت کامل به سر می بردند، ولی با احساس تکليف در پی رهبر و مرجع خود سر از 
پا نشناخته، به جبهه های حق عليه باطل شتافتند و طلوع عشق  بی بديلی را ترسيم و مفهوم روشن « تعبد در برابر واليت » را به بهترين 

وجه به نمايش گذاشتند. 

بيشتر بدانيم  
اولين موضع گيری ها و حمايت ها 

ساعت ۱۴/۰۰ آخرين روز شهريور  ماه سال ۱۳۵۹ وقتی هواپيماهای عراقی با هجوم به ۱۹ شهر ايران جنگ 
را آغاز کردند پرسنل سپاه و بسيج و ارتش استان کرمان در جبهه ای که قبل از آن توسط ضد انقالب داخلی و دشمنان 

خارجی نظام نوپای اسالمی در غرب و جنوب کشور گشوده شده بود مشغول مبارزه بودند.
پنج روز بعد در تاريخ ۱۳۵۹/۷/۵ حجت االسالم والمسلمين حاج سيد يحيی جعفری نمايندٔه حضرت امام(ره) 
و امام جمعه کرمان در نخستين موضع گيری رسمی مسئولين استان در خطبه های نماز جمعه گفت: « درگيری ايران و 

عراق مرزی نيست، بلکه يک توطئٔه گستردٔه صهيونيستی عليه اسالم است». 
يک روز قبل از اين سخنان، پيکر پاک اولين شهيد جنگ تحميلی، ستوان دوم حميد فالحتی خنامانی، جمعی 

ژاندارمری استان که در نخستين روزهای آغاز جنگ تحميلی در جبهٔه غرب به شهادت رسيده بود در کرمان تشييع شد.

با هجوم همه جانبٔه ارتش عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور نفرات نيروهای نظامی و انتظامی استان پهناور کرمان به سوی 
مناطق درگير، عزيمت کردند.

يگان های فعال رزمی  و پشتيبانی استان در  دفاع مقدس
۱ــ لشکر ۴۱ ثارالله: يکی از  لشکرهای مهم سپاه که به لشکر خط شکن معروف شد. فرماندهی اين لشکر 
در دوران دفاع مقدس بر عهدٔه سردار سر لشکر حاج قاسم سليمانی بود. رزمندگان اين لشکر از عمليات کرخه کور در 

سال ۱۳۶۰ تا عمليات مرصاد در سال ۱۳۶۷ در ۲۵ عمليات مهم نقش اساسی و کليدی ايفا کردند.  

بيشتر بدانيم  
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پيشينۀ استان

٣ــ تيپ ۳۸ ذوالفقار سپاه: بعنوان تيپ مستقل زرهی در عمليات های مهم و سرنوشت سازی چون والفجر 
۸ و کربالی ۵ شرکت داشت. اين تيپ مهم که در سازمان رزم سپاه با استفاده از تانک های غنيمتی نيروهای عراق 
تشکيل شد با استفاده از جوانان کرمانی در دوران دفاع مقدس نقش مهمی را ايفا کرد و يکی از مهم ترين يگان های 

زرهی سپاه محسوب می شود.  
۴ــ گردان ۸۰۸ ارتش: در اسفند ۱۳۵۹ در مرکز آموزشی ۰۵ کرمان تشکيل شد، اين گردان در محور 
آفندی و خطوط پدافندی فعال بود و تا سال ۱۳۶۳ در تابعيت مرکز آموزش ۰۵ کرمان بود و سپس به لشکر  ۸۸ زرهی 

ارتش جمهوری اسالمی ايران منتقل شد. 
نيروهای  همزمان با حمالت پی درپی قوای خودی به   ۱۳۶۱ سازندگی: سال  گردان ۶۲ خيبر جهاد  ۵ ــ 
متجاوز عراقی به منظور آزاد سازی مناطق اشغالی، جهاد سازندگی نيز مستقيماً وارد عرصه کارزار شد و با احداث 
جاده، سنگر، پل و به  طور کلی عمليات مهندسی، رزمندگان را ياری می رساند . اين گردان بعدًا به تيپ استحکامات 
تغيير نام داد. احداث خاکريزی به طول ۱۴ کيلومتر در عمليات خيبر يکی از اقدامات ارزندٔه گردان مهندسی رزمی 

جهاد سازندگی کرمان است و بعد از جنگ نيز در احداث خاکريز جزيرٔه مينو (درآبادان) مشارکت داشت. 
۶ ــ نيروی انتظامی: نيروی انتظامی استان کرمان به شکل سه سازمان قديم کميته، ژاندارمری، شهربانی و در 
قالب لشکر ۲۸ روح اللّٰه و گردان ۲۰۵ امداد حضوری فعال در دفاع از کيان مرزهای جمهوری اسالمی داشته و تاکنون 
۴۹۲ نفر شهيد و ۶۰۹ نفر جانباز تقديم انقالب اسالمی کرده که از اين تعداد ۱۵۹ نفر شهيد و ۳۰۵ نفر جانباز مربوط به 

دوران هشت سال دفاع مقدس می باشند. 

فرماندهان و شهدای شاخص استان کرمان
از فرماندهان شاخص دفاع مقدس استان می توان سردار سرلشکر حاج قاسم سليمانی فرماندٔه لشکر ۴۱ ثارالله 

شکل ۲۷ــ۴ــ عمليات هليکوپتر کبری در رزم با دشمن متخاصم

٢ــ پايگاه هوانيروز  کرمان: از 
ابتدای جنگ تحميلی تا پايان دفاع مقدس 
عمليات ها  از  بسياری  در  ايران  ملت 
هوانيروز  تيز  پروازان   . داشتند  حضور 
از  غيره  و  کبری،۲۱۴  هليکوپترهای  با 
عمليات های پدافندی ايستگاه ذوالفقاری 
آبادان در آبان ۱۳۵۹ تا عمليات مرصاد در 
مرداد ۱۳۶۷ در عمليات های مهم ارتش و  

سپاه نقش آفرين بودند. 
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اولين  از  که  سعدی  حسنی  حسين  سرتيپ  امير  و 
را  داشت  حضور  خرمشهر  در  مقاومت  روزهای 
نام برد. و از سرداران و اميران شهيد دوران دفاع 
مهدی  محمد  شهيد  سرداران  به  می توان  مقدس 
مشايخی،  محمد  مغفوری،  عبدالمهدی  کازرونی، 
زنگی  يونس  زندی  نيا،  مهدی  نژاد،  عرب  حميد 
و  حسينی  محمد  علی  اکبر  احمد  امينی،  آبادی، 
شهيد  خلبان  گنجويی،  اشرف  شهيد  ارتش  اميران 
شکل ۲۸ــ۴ــ حجت االسالم سيد يحيی جعفری ورزمندگان دفاع مقدسخدامی، و خلبان  سيدحسين حسينی و از شهدای 

شاخص جهاد سازندگی شهيد محمد آرمان  و از شهدای شاخص نيروی انتظامی  شهيد منصور زنده روح را می توان 
نام برد. 

پرورش  و  آموزش  کل  (مدير  ايرانمنش  علی  حاج  حجت االسالم  شهيد  استان  روحانی  شهدای  شاخص ترين 
استان کرمان) که به دست منافقين کوردل به شهادت رسيد و همچنين شهيد شيخ عباس شيرازی،  مسئول تبليغات کل 
دفاع مقدس می باشند. همچنين در دوران دفاع مقدس معلمين و دانش آموزان زيادی در جبهه های حق عليه باطل 
شهسواری،  شهيد  محمد  آزاده  کاظمی،  محمدرضا  شهيد  سردار  شهيد  فرهنگيان  ترين  شاخص  که  داشتند  حضور 
شهيد اکبر قاضی زاده  و شهيد سيد علی مير تاج الدينی هستند و از شاخص  ترين شهدای دانش آموز  نيزمی توان به 

شهيد   علی عرب و شهيدعلی ايرانمنش اشاره کرد.

فعاليتفعاليت
جانفشانی  همه  اين  اگر  شما  نظر  به  ١ــ 
سرنوشتی  چه  ما  نبود،  اسالمی  انقالب  شهيدان 

داشتيم؟
٢ــ وظيفٔه ما در مقابل پاسداری از خون 

شهيدان انقالب اسالمی چيست؟ 

شکل۲٩ــ۴ــ دانش آموز شهيد علی عرب
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پيشينۀ استان

يادمان ها و گلزارهای شهدای استان 
حرم   ۲۷ و  شهيد  گلزار   ۸۱۸ با  کرمان  استان 
مطهر شهدای گمنام، يکی از استان های نمونٔه کشور 
 ۱۳۷۶ سال  مقدس که در  موزه دفاع  همچنين  است. 
بـه هنگـام بــرگـزاری کنگرٔه  سرداران ۸۰۰۰  شهيد 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سيستان  و  کرمان  استان های 
و  شد  افتتاح  کشور  مقدس  دفاع  موزٔه  اولين  به  عنوان 
ستاد معراج شهدا يادگار ۶۴۰۲ شهيد و سرداران شهيد 
استان، از جمله يادمان های دفاع مقدس استان به شمار 
می آيند.نصب تصاوير کاشی شهدا در سطح شهرهای 
استان و تنديس های دفاع مقدس در ميادين شهرهای 

استان از ديگر يادمان های دفاع مقدس است.

فعاليتفعاليت
علی  شهيد  آموزان  دانش  دربارٔه  ١ــ 

عرب و علی ايرانمنش چه می دانيد؟
شهرستان  شاخص  شهدای  ۲ــ 
وگزارشی  ببريد  نام  را  خود  سکونت  محل 
به  را  آنها   از  يکی  وصيتنامه  و  زندگينامه  از 

کالس ارائه نماييد؟
شکل ۳۰ــ۴ــ دانش آموزان رزمندۀ کرمانی در جبهۀ دفاع مقدس

شکل ۳١ــ۴ــ  بنای يادمان شهدای گمنام استان کرمان

شکل۳٢ــ۴ ــ موزۀ دفاع مقدس استان کرمان
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 برای مطالعه 
پادگان های آموزشی استان کرمان که در امرآموزش و اعزام رزمندگان فعال بودند. 

١ــ پادگان ۰۵کرمان نيروی زمينی ارتش: جهت آموزش سربازان وظيفه و اعزام آنها به يگان های رزم ارتش 
جمهوری اسالمی ايران  در جبهه های نبرد فعاليت داشت.

٢ــ پادگان های قدس ، شهيد بهشتی و امام حسين (ع) سپاه پاسداران  انقالب اسالمی که آموزش نيروهای 
بسيجی،پاسدار و سرباز وظيفه را جهت اعزام به لشکر ۴۱ ثارا... (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) به عهده داشت.  

رزم   يگان های  پشتيبانی  بر  عالوه  ايران:  اسالمی  جمهوری  ارتش  دريايی  نيروی  سيرجان  دريايی  پايگاه  ٣ــ 
جهت آموزش سرباز وظيفه و اعزام آنها به مناطق و پايگاه های دريايی فعاليت می کرد. 

در اين پادگان ها ده ها هزار نفر رزمنده  در دوران دفاع مقدس آموزش ديده و به يگان های درگير در عمليات ها 
و خطوط پدافندی اعزام شدند.

محل اسکان مهاجرين جنگ 
استان کرمان در دوران دفاع مقدس پذيرای جمع زيادی از هموطنان ساکن در مناطق جنگی کشور بود که اين 
شهيد  مهاجران ( بلوار  شهرک  سازمانی  منازل  همچنين  و  دستگاه)  پانصد  کرمان (محلٔه  شهر  اروند  شهرک  در  افراد 
عباس پور کرمان ) و مهمان شهر جيرفت سکونت داشتند . تعداد زيادی از اين مهاجرين پس از جنگ به شهرهای 

خود بازگشته و تعدادی نيز استان کرمان را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کردند. 

اعزام های شاخص  
مقدس  دفاع  سال   ۸ طول  در  استان  رزمندگان 
بـه صورت    متناوب   بــه  جبهه هـا  عزيمت    می کردند. 
سراسری  اعزام  با  همزمان  استان،  اعزام  بزرگ ترين 
سپاهيان حضرت محمد (ص) در آذرماه ۱۳۶۵بود. در 
اين اعزام بيش از ۱۵ هزار نفر  رزمنده به جبهه عزيمت 
کـردنـد. همچنين عمليات هـای والفجر ۸  بـــا حــضور 
۹۱۲۶  نفر شاهد  حضور  با   ۵ ۵۴۴۰    نفر   و   کربالی 
عمليات ها  در  کرمان  استان  رزمندگان  حضور  بيشترين 

بود. 
شکل۳٣ ــ۴ــ اعزام رزمندگان کرمانی به جبهه های حق عليه باطل



٩٣

پيشينۀ استان

کمک های مردمی
ساير  سرآمد  مردمی  های  کمک  حوزٔه  در  کرمان  استان 
استان های کشور بود. اعزام کاروان هايی با بيش از ۳۰۰ دستگاه 
انواع مختلف خودرو، همراه با حمل  کمک های مردم شهيد پرور 

کرمان در نوع خود کم نظير بود. 
ميليون   ۶۳۵۰ مقدس  دفاع  سال  هشت  در  مجموع  در 
غيرنقدی  های  کمک  توجهی   قابل  اقالم  و  نقدی  کمک  ريال 

مردم استان به جبهه های حق عليه باطل  ارسال شد. 
و  آوری  جمع  مراکز  مهم ترين  استان  سطح  در  مساجد 
زينبئه  و  کرمان  جامع  مسجد  بودند.  مردمی  کمک های  ارسال 

 شکل۳٤ــ۴ــ نمونه ای از کمک های مردم استان کرمان در طول رفسنجان از عمده ترين اين مراکز به شمار می آيند. 
هشت سال دفاع مقدس

 برای مطالعه 
جدول ۲ ــ۴ــ ميزان اقالم مهم کمک های غير نقدی مردم استان کرمان در طول دفاع مقدس

واحد ميزان اقالم
تن١٣٩٦نان خشک
عدد٧٤٢٤٠گونی
تن٦٣٥٣مرکبات
تن١١٧٠خرما

قوطی٨١٩٢٠٠کمپوت و کنسرو
تن٢٠٣١٤آرد و گندم

کيلو١٤٨طال و جواهرات
کارتن١١٠٠٠مواد بهداشتی
کارتن١٢٩٢٠ساير خوراکی ها

دستگاه٣٦٠انواع خودروهای سبک و سنگين
دستگاه٧٠٠موتورسيکلت

دست٥٠٠٠پتو، پوشاک و البسه
تن٥٢٠پسته

رأس٤٨٩٠گاو و گوسفند



فصل پنجمفصل پنجم
رمان رمانتوانمندي هاي استان  توانمندي هاي استان 


